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ΡΝΑΒΒΑΤΊΟ. 

᾿βο να 8. ΟρΡΘΥ θι5. δ ται οποι οὐ ολἢν ἐγαοία πα 8. απίθ ἤὸ8 ΧἼΙΥ 

ἈΏΠΟΒ ἱποΟῸ ΠῚ ΌΘΥΘ οοθρὶ. Νβπ) οὐπεη ἴοτίθ ἰῃ ογαϊοπίβ ἀθ ρᾷθθ ρᾶ- 

Ργτιπὶ Βυι δηπίοιιπι πηοίο μουν υἱραίιπι ᾿ποϊἀΐββοιη, ΤΠιβέυβ ΗΘΥΠΙΒΠ ΠῚ 
1ἰρβῖαβ, ῬυδΘοθρίου ΠΊΘῚΒ ΒΕΠΊΠῚΪΒ ΔῈ αἴ θ 118. ΘΙ Θυνα πα τιβ, πιο πογίδει8 
οϑί, τὖ ἸΒΟΟΓΑἐΒΟ ΠΙΘΙΠΟΤΙΆΘ. Ρ]Δη6 Ἀρθυθπἀδθ ΠῚΘ ἤδγθπὶ, 4 8Πὶ μοβὶ 

ΒΟΚΚΟΡΙ οὐγαθ Ηθητγίουβ Βαθυηαππιβ {ΠΠπ|8έγαμάϑ) ἰαπὶ βυβορρθγδέ. 
ϑ.] ΒαΘΥΠΙΔΒΉ8. ἱποθρίιμπι ἀθβεςιογαί, ροβίαιαπι θὲ οοάϊουμ νυ]ρσαίαθ 

ἸΠΘΠΊΟΤΊΔΘ. 58ὲ ΒΠΙΡ] Δ ΠῚ ΠΙΙΠΊΘΙ πὶ τϑοθηβιξ οὲ ΡΠ} οοάϊοῖβ Ὀσ δ 8 
οογγϑοίοπθβ αἰ ΘηἐἸββίπιθ ρουβογυξαίιβ δὲ ἰπ ΠΡ} 10, 16 Πα ἀβοι τι ι- 
166 ὕὐ ον θέθσυιιπρ; ἀθ8. Ἰβοϊκγαΐίθβ (Ρτορσυ. Βετοὶ. 1 1885, ΠΠ 1886). 

Οὐ βέμμάϊα. ΒΟΥ }}8 τϑοοπάϊία, ἰπἴθὺ αὑδθὸ οοαϊοὶβ [{ΥὈἸ δ 8 

ἰοὐϊῃ8. δοουγαία σαί οο]αίϊο, 80 ρβο δοπηίου πῃ ἐγϑάϊέα ϑιηΐ, υἱὲ 

ὨοΥαθ ΘαϊΠοΠΙ οὐ θᾶ ραταηάδθ ᾿ἰμβθυυϊγθηΐ, Ρϑαΐο μοβέψιαπι αἶββθι- 
ἰαἰϊοποπι . 6 οοάϊσαπι ᾿Ιβοογαΐθοσ απ) ποίου  ἑαίθ" (1 ο]ρχῖσον βιαάϊθη 
ΧΥ ΠῚ 1894 Ρ. 1{168 Ξε οοάά. φοίοτ.) ΡΌΘΙοὶ ᾿ατὶβ ἔθοθσαη). Ῥγαθίου Βαθυ- 
ΠΙΔΠΠ.Πι δαΐθπι ἔσιιοξα πὰ ΡΘΥᾺ 16 ΠῚ τὶ ΡγΔΘὈ 880 οοπἢϊθου ΒΓΧΠΟΠΘΠῚ 

Κοι ἢ ..Α μα] οῖὶβ ᾿βοογαίθὶβο, ααΐθὰβ ἰαπὶ ἃππὸ 1885 σϑῦθα ᾿Βοογα 8 
ἃ ΒΟΙΙΡΙΟΥθῈ18 δη ἴα 18 Δ]] αἰαὶ γ6] ἱπηϊἑα 06 ΘΧρυθββα δ ΐθη 881 16 ΘΟ] ]θρὶ 

αἰᾳαθ οἴατη ἴῃ αγίθ οὐ ἶοα [αοί απάα πλ]ία ἔθ] 1οἰ ἴθ δαμηϊηϊϑέταν, 
Ουογαπι νἰσούαηι Οροῦα ἔπ πάδηιθηξαπ) δοίη ογαΐ, ἰὴ απο θἀϊ- 

ἰοηθπη πούδπὶ Θχϑθαϊἤοαγο ροίιϊ. ἨἘθβέαθας υϑτὸ δαιὰ δχίριια Ρ818 
ἰαθοτβ, οὐ ῥσϊπιπὶ αυϊάθιη ἐθϑεϊπιοηϊα σϑίθστιι τ ἃ ἰμέθρτο ρϑγααὶ- 

ἔθη ἀδ 6880 ΟΟΡΠΟΒΟΘΙΌΠῚ, υἱ ΚΘ} ΘΥΓΟΤΘΒ ΘΥΙΟΥΘΒ ΨΎΔΥΪΟΤΘΒΥΘ --- θΧχ- 

ουβαπάοβ αὐϊάθη! ΤΌΤ πὶ ἱπίαυϊαίθ, 4ὰὰ τὙἱνρ 116 ἀοοιββί πη ἐμ πὸ 
ΟΡΡΓΘΒΒβ Θγαΐ --- ΟΟΥΤΊ ΘΤΘΏ, ἸΟΟ08. Ῥγδθίθυ μἶβ8ο8 δἀάθγθῃ, ᾿ΘΟΙΟΏΘ8 
γΑτΙηΐθ 8. ἴῃ ογάϊπθιη γοάϊρογθιη. Ὁιοὰ αὐ ρϑυβοθυθη πονἱβ Βι Ὀβ᾽ ἀἰϊΩ 
Βρ ρα Ἰδεϊβ δὐϊαγθγαηΐ 6 ΥὙἱ] ἀοοίί, ΟΠ ΔΠΪΠΊΟΒ Θθύρᾶ ΠῚΘ 

᾿Π ΘΑ ββίπηοβ ῥγαθάϊοο, Κοϑι]υθ ἰρ8θ, αἱ ὃχ ϑυιαϊξοηθ τα] Ρ]]οὶ 
πον αυδθάδπι) ἀθ ᾿βοογαίθ ἰθδιμηοηΐα, Οἰΐο Ηθηβθ, 4] βέοθδοθὶ γ8}10- 

ἰδίθπι ποηά πὶ ποίδπι, Ηθηγίουβ β θη ΚΙ, αὶ πονδ8 δουρὶ ἀἷβ ̓ θοίοη 68, 

Αποηΐὰβ ΕἼΘ, ααὶ οοΥρΡουὶΒ αυοὰ ἀϊοϊέαν Ῥατιβιηϊ ἰσοοβ δὰ ἰβοογαίβμι 
ΒΟΥ  ηθηΐθΒ πο πὶ ΘΟΠΙ αἰ οαΥ σα μὲ. --- Τ᾽ πὶ οοὐἀϊοαμ) Τηδημβοτίρ- 

ἰοΓ ΠῚ ΠΊΘΙΠΟΥΔ ΠῚ ὉΠΙΠΘΠὶ Θχϑιμὶ πδηἀδηι) τ} ΡγΟροβαὶ, π6 ϑαϊξοῃθ 

Ὄγοτγωρ, ἱφοσνδεῖα σρόγα Ἰ. ἃ 



τὲ ΕΠ: ρος 

πῖθα ΔΌβοϊΐα ΠΟΥΪ αὐϊάδπι ΠΥ] οχ ΠΟ Πϑοᾶτα πὶ θη ΘὈτῖβ ρτοίγδοιὶ 

πον Ὑϑυθου ἢ) Βοογδίθου πὶ ἴοηΐθη ϑάθροπί. Υἶθγ6. Ἰρι τ δῃηὶ 
1898 ἀϊδβουίίϊομθηι 8 οοάϊοιηι ᾿βοογαίθουιηι ἀοίου! ἐδ θ ΡΥΒΘΡΆΓΒΠΒ δ ΠῚ 

ὈΙΠοὐΠθοαβ ΠΑ] ο8. δαϊθγαιη, απ88 ΘΓ πὶ ̓ ΐθηιθ Δ ηὶ 1895 6, ἰογεϊο 
ΥΘΥ6 δηπὶ 1899 ἐγθαπθπίαυϊ, αὐ σοάϊοθβ μο ββίπηπὶ ταϊραίοβ (Θ Λ Φ) 

ἃ Βυοιδηπο ραγξ πὶ πορ]θοίοβ Χο ἐθ ΓΘ ΠῚ ̓ ηΐθρτοβ. ὈΘΠῸῸ ἢ] ΘΠ1Θ 8Π}] 

1901,2 αὖ δοδάθιηϊα βαναγιοα ΡΘΥΘΡΤΘ ΠῚ 5818 ἴῃ ὈΪΒΠΟΙΠΘοἷβ ΑἸ ρ] 186, 

(ἀΔ}1186, [ἰα] 80, Αὐδίγαθ ΟΠἸΠΘΒ 108 σομἐποηί ἰΤῸΒ βοογϑίθοβ 
ΘΛ ΙΝ, π6. 48 πὴθ ἔπρογθί πιθηιοσία ἀΐρηιβ. ΑἸΐοβ οοάϊοθθ τη δ} 18 

ἔθη Μοπδποβίιην ἐγ ΒΠ 8808. ἴῃ ὈΓ ΠΟΙ ΠΘ ΟΞ γ 6] σϑρὶδ γ6] πὶ νυ β δ {18, 

ψυδταμ ΡΥδθίθοις (6. βεια β πιθὶβ Θρτθρὶθ ΤΠ θυ ηξ; ΔΙ Οσπ τ δαΐθαι 

πού ἴαπὶ ἃ ΥἹΓῚΒ ΔΙ. ἾοΪ8Β ν 6] ἃ ὈΪ]Π]Ο ΘΟ ΛΠ ΘΧΕΘΥΠΒΓΉΠῚ τη ρ  βέγ 1 ΒῈ}8 
δοοορὶ, φαϊθὰβ οὐ πἶθαΒ ἀθ1 85 ἶο γθάάο ρσγαΐϊαβ. Ῥταθ οϑίθυα ΚΘΤῸ ΤΠ 86] 

ΒΘΥΟΙ ΠΟ ἢ 518, οἱ ἴσης Ῥγδθοσδὲ οΘΙ θυ πη 8 νἱνρ ΗἸΟΟαΓΔῺΒ. ΒΟ ΟΘΏ6, 

Ιαπάαηαα τη} δὲ θχἰ πα ΠΠΘτα ἐΐα8, αυ 86 ΠΟΥ αΠπΔ ΟΥ̓ Οἢἷ8 ΠΘΠΙΟὨοΘ 86 
ῬΒΡΥΤῸΠῚ ᾿πέθυ ΟΘΕΘΙῸΒ Ρ,ΓΥ ΒΒ᾽ Π}1 ΠῚ Θὲ Δ᾽ 0 18 Οὐ Βά 8π| ἔγιβίι! ἃ πὶ πα ἢ] 

οθβϑὶς. Ρθ] οαπάθ. Νϑαᾳὰθ ι]οπέϊο ργδθίογσθαπάα Κϑηγοηδ ΑΠρ]] 

οομαβ, αὰὰ πον ΡΔΡΥΥ Βυϊ απηϊοὶ οταίοβ ἀθ ρδοθ ἔγαρηπιθηΐα ἃ 

γῖτο ἀοοίο Β6}} την θέα αἴᾳθ ποθ ϑἱπβάθπι ᾿θοίΐομθβ ἰάοηθαθ πη} Π] 

ἱπηοξαθγιπί, ρΡοϑίψυδηιν ἴρ086. Ἰοπάϊπ (1901) ῬΑρΡγταπ. ἢ} πὶ ΤηᾶρθῸ 

οασῃ ἔγαοία τοϊγβοίανι. [πἰθυῖπὶ βίμαἀϊα θὰ δὰ οοάΐοθβ ἰβοογαίθοβ 
Βρθοίβῃἶα ΘΟΠΊ ΘΗ Δ 1118 ῬΓΟΒΘΟΌ ΙΒ 8}Π| ΠΟΠΠΕἢ]Β, ΦΙΟΙΕ ΠῚ ΠπιΘ ἢ] ΟΠ Θ ΠῚ 

μος ἰοοοὸ Ῥγδθη θη πὶ Θ880 ἀθοο ()] ογδϊομ ἢ) ̓ βοογαίθασῃμ ἢ 

ΔΙΟΠΘίΥρο οοὐἀϊοιπιὶ ογάο ἔπθυ ἐκ ἴῃ Μαβοο Ἀπθηδηο {1 1896 Ρ. 21|6, 

»ζαν Το Χίροβο οι θ ἀθ8. ᾿βοκγαίθβκ ἴῃ ῬΏΠοΙορο ΤΟΥ 1890 ν. 654,88, 
»Ὅι1ο. Ὑυ]ραια ον] θέθυιηρ ἀον ᾿βοἰκγαιθβυυϑῦθ Κ ἴθ ΒΙδείου ἢ, ἃ. ὈΑΥΘΥ. 

(ὐγιηπαβ18}- Πα] νόϑοὴ ΧΧΧΎΠΙ 1901 ρυ. 848,61, ΟὙουδῆρον Βϑυιοιὶ 

ΘΙ οἷπθ πάθη γθῖβθ δὰ ΕΓ ἐουβοπαπρ ἀθὺ ΠΘμ Οβε θη ΘΒ θ6.] 1οἔθσηρ" 
ἴῃ ΞΙ χα ροθου]Ἱοο «ἃ. Ὀᾶγου. ΑΚαά. ἃ. Ὑ Ἰββθηβοι. 1902 νυ. 818,1. 

Πϑηΐψαθ θαϊϊοπιπὶ ΡΥ Οσ πὶ ᾿ΘΟΙΟΠΘΒ. ΟἸΠΏ68. δὲ Ὑἱγοσιπ ἀοο- 
ἴοσαπη ἴθ ἰβοογηίθθ. Θχρ]!οδίίοθβ οπηθπάδοηθβαθθ οΟ] Προ ἂδθ οἱ 
ΘΧΘΏΪ Πα Παἀ886. Θγαηί. --- [ἴῃ ΟΥ̓ οπ θῈΒ Ὑθ6γῸ τϑοθηβθηβ παὰ οχῖραο 
ΘΠΙΟ] θη ΐο ΠΏΪΏΙ Θγαΐ Ρ͵ΘπΒ ἱπάθχ ροτϑθοϊία ϊβ Ἰβοογαίθδθ, 4110Π) --- 
ὉὉ ΟΥΘΙΟ (Απεάοβ. 1814 ρῥγαϑῦ, ρ. ΧΧΙΝ) ἴαᾶπὶ ροϑέυϊαίυπὶ -- 
Βαἰέθγιβ οἱϊπι, θρτθρὶαβ ᾿βοογαίβ ϑαϊίον, αβϑϑίἀπο ἰδ θΟΓΘ σΟπροβιθγαδί. 
Φυθπὶ ἰηάϊοθηι ᾿δοίϊουβ γατθίαίθ εἰς ΠΠ|Ὸ ογπδέμῃ ἰᾶπὶ ἃηηὸ 1830 
οοηΐθοίαπη ἔμ]886. οχἰβέϊπιο, οαπὶ Θαϊΐογθβ ΤῊΣ ΟΘηΒ08. ἅὅπηὺ 1889 ἀθ 

60 Ρταθαϊοανθεπε πᾶθο: . Βαϊίθσαβ θηΐπὶ οἱ Ἡ. Βυθπῖο ταυ]έα βυρρθάϊ- 
ἰΥ]ῦ, οαπὶ ᾿Βοογαιϊβ ΟΥ̓ ΪΟΉ68. βο᾽ ϑοίββ ϑάθγοί (γο]. 1 Οἰοίμαδθ 1881) 



- ἢ -- 

εν θὲ, αᾳυοὰ οἔϊαπι αἰ} }π8 ΠΟὈΪΒ ἔπὶξ, Ἰηἀ!οθη γόσιπὶ ᾿ΒΟογ θα "ΠῚ 

ΡΙΘηἸββιμηαπὶ ἀϊὰ οϑὲ ὁχ αὑὸ σοπάϊαϊξ ϑὲ οοπάϊξαμη 1 ΒΟΥΪΠ18. 60ῃ- 

βοτυαί. ". Ῥουβουρίυβ δὐΐθτη ἴῃ βοῃθαάΐβ, αὑ80 ἀμποάθοϊπη νοὶ πηϊηᾶ 
ΔΙΏΡ]8 ΘΟΠΙΡΙΘὈδηΐ, --- φαογαπι ααδέξζαον Θεὰ ΠΟ ΤΠ] 8 ἔθη 60 οἱ 

ἱΠΒΡΘΟΙΙΓΙΒ ΟΥ̓ΘΤΟ ---᾿ ΠοΟ ᾿ποοηΥ θηϊθης 86 Πα ὈΘὈδί, ααοά γοῦρα βθουηά απ 

οἀϊεοηΐβ ΟὈὐγαϊβίααθ οδρὶΐα, ποιμῖμα οὲ ῬΑΥ Θ]α8 (ϑυδίαηϊνα, δά- 
ἰθοῖῦνα, Ρυδθροβιξϊοπθβ, σΟμἑ ΠΟ 0108) ΒΘου ἀπ Βθοϊοηθ8 ΒΘ ΚΘ η88 
ἀἰσθβία ρυαθυθυαί. ΝΙΒΙΠΟΙ 8 1 ἰπάθχ, ααθπὶ ἃ Ατσποὶάο Ηυρ 
τοϊϊοίαπ Αἀοϊδιβ Καθρὶ τὶ ἰγαάϊἀθγαΐῖ, ΡΘ1 ΘΟΠΙΡ] γΘ8Β. ΔΠΠῸΒ υἱϊ- 
Εἰββί πυιιβ πὶ Γαϊέ, ἀὰτη 5 σἰβπιαπάο Ῥτθιββ, ἰοχιθοργδρὶο βέγθαιο, Θμὶ 
ΟΟΠΟΘΒϑὶ Ρϑυρο πάθη δὲ ϑάθπάιπι. Νϑαὰθ Ῥ.θΘαββίυβ ΠῚ ΠΘΙΙ 800 
ἀοίαϊξ, οὰπὶ Υἱχ ἀππὸ ἱπέθγϊθοίο ἱπάϊοθπι ἐγρὶ8β ἴᾶπὶ ΘΧβου ὈΘΠἀῸ πὶ ΤΉ]Ε] 

τα άθτιί. Ιμάθχ οὐρὸ Βαϊ ἑθυϑηιβ ἃ Ῥυθαββίο αἀ ϑαϊοπθπι ἐαπέιπι 
Ρτθθραγαίαβ δέ, αυοά ποπηϊπδέϊη ἢἶἷο ἀϊοίαπι νοΐϊο, οαπὶ ῬΓΘαββὶι8 ἴἢ- 

ἀϊοθιη ἢ ῬΓΘΙῸ ρϑυμἰἐἔθη8 (1 ρϑῖαθ 1904 δρυὰ Ταθποτιπι) Βαἰἐθτὶ 
ΒΟΠΟΤΘΒ. οὶ ἰδ θ ἀἰρηὶ ἀοίγθοίανθσις ἰοΐο Ρᾶθηθ ΟΡΘΥΘ ΠοπΙΪπὶ 800 
Ἀβουρίο. υοὰ γϑῖὸ 80 ηυϊθιυβάδπι ἀθ οδιυβὶβ τϑἀθηρίογθ ΠΠ06}}} οὐ- 
θαίαπι 6886 ἀἰοὶϊξ, βαδθ ἐσ θυιδὲ ἱπηραἐθηξδαθ, 486 ΒΒ] αββὶὶ ἐθχίαπι ποη 
ὨΪ 81} οοτγαρίαμη ἀσοθιβ Υἱχ 8πη18 δηΐθ άϊξοηθπὶ τηθϑπὶ Οἰθβοσ ρβὶ, 
ᾳαδιη αὐ ἰπάθχ 116 Θχοϊρθεθὲ τὶ οὰπὴ ῬΥΘΌΒΒΙΟ σοηνθηθγαί. Οὐμέγα 
ΤΘαΌΠΘΙΙΠΙ ἀαθη), Οἱ πιθ ἤᾶπὸ ΘΙ ΠΟΘΙ ῬΓΪΠΊΟ ῬΓΟΙΊΪΒ᾽886. ἱπΠρΘΠῈΘ 

[αίθοτ, ποὺ βιΐβοϊας ἀϊχίβθθ, πιὸ γϑυϊξι πὶ, π6 ὈΪΌΙΠΟΡΟΪα 8.0 4}1}18 οομέγα 

16 ἰγγιδέμβ Ἱποοιηπηοάδ τη] αῇογγοί, ΤΠ θοάοσαπι Δ ΘΙ ΟμΘΥαπιὶ Πα 8 

θα οηἾ8Β τϑἀθηιρίογθηι [76 88 π|6 δοοΘρΊ88θ, 4π6πὶ γοϊιηΐαι! Ππιθᾶθ 
ΡΓοΟΙρίο ΒΘΙΡΘΥ δηΐπο ΟὈΒΘΟΧ ΠῚ 6886 ΡΔ]81Πὶ αἰξθβίου. 

Νιὰπο Ὑϑῖὸ ἂἀθ ϑάϊξοηῖβ παΐϊὰβ ᾿ἰπάο]θ ρϑῦοθα ργαθάϊοίανβ ἰὴ 
Δηΐπ0 ΠΪΠῚ Θ886 ΡῬΓΟΠΙΠἐΪθπ), αὐ ἴῃ ργαϑίη θη ῬΥΪΠα πὶ οἸπηθ8 οἱ 

ῬΔΡΥ͂ΓΟΒ οἱ οοάϊοθβ πηϑη βου ρίοβ ᾿Βοογϑ 18 Ὀγθυ θυ ἀθβουι θδηι 60 ΟΥΪΏΘ, 

αὰοὸ ἴῃ ὈΪΠΙΟΥ ΘΟ ββουυδηΐῦ. Ὅκ0 οΔρΙδΒ βθοῦπαϊ ἀϊβραυίΐαίο ἀθ 
ΓΑ ΟΠΘ, 4088. ᾿πέρθ πῸ8 ἰἰΌΤΟΒ ἱπέογοθάδί, δὰ ὑπὸ οοπβρθοία ροβὶία 

οἰαεῖοῦ τϑἀάθίαν, ργαθίθσαδη) ααοὰ 6. ΟΔρΡΙἐ8 ῥσὶπιὶ (δι 1}}18 ἔδο ἢ] ΠῈ6 
σορποβοθίαγ, αὐγὰπὶ οοὐοΒ οὐϊαβαθθ δάμπαο τγαϊϊο ἰδᾶπὶ ᾿ιδοϊία.. βὶΐ 
Ὠθομθ. ἴη οδρίίθ ἰογέϊο ἀθ οοάϊοῖὶβ Ὀγθὶπϑίβ ᾿πίθυ οθέθσοβ ῥσᾶθ- 
βϑίδῃξία ἀρᾶπι, ἀθ ῬδρΡΥσΒ ἀυοαθ θὲ ἐθβεϊπιοη β γϑίθσαπη οὐ ἀθ 
ΠΙΘΠΊΟΤΪΆΘ ΟΠΊΠΪΒ ἈΡΟΠθέγρο. ϑ'ϑὰ πθ 4}}8 πθϑϑβοῖϑὲ, ααϊὰ ἀθ ἐθπιρου 8 
ογϑίϊοηΐϊβ ἀπ᾿ υϑουϊαβαιθ ᾿ἰαάἀΐοθπη, αᾶ γαϊοηθ πούαβ οτγδίϊο μὰ πὶ Θὲ 
ΒΡ ϑίοϊδυιπι ογὰο οοπιηθηθθίυγ, αὐἰάαιθ ἀθ ὀρϑῦὰπι 800 ΒοοΥυδ  β 

ΠΟΠλΪηΘ ἰγδάϊίογσαπι δάθ τϊπὶ οοπβίθέ, ἀθ ἢϊβ οὐηπῖθυβ ΤὙΘ 8 ἢ 

οαρὶἑθ αὐδτίο νϑυθα ἔδοίδυα, 18 ᾳαὰ8θ πὰς ρϑγέϊπθης γἱγοσαπιὶ ἀοοίογαπι 
8: " 



ες ΝΜ. τὶ 

σΟΠ θη δ ΠΟ θὰ5 ἢ] σϑηἑθ πα πιθγαἐἶϊβ, [ἢ οδρὶίθ ΄υϊηΐο ἀθηηιπὶ ἀθ 

θα οηϊ θὰ ῥαυϊοσ  θβ φιδηηα0 ἰρ80. ΘΟ. 18 51η| ΘΕ ΠΟ Π18. ΓΑ ἰθΉ 1 

ὈΥΘΥΘΥ ΘΧΡΟΠΒ1, «α θΒ ἀΌΒΟΙαΪβΒ ἴῃς οαρὶΐθ βοχίο υἱΐα πὶ ογαίουἑβ, 

ΟΥΔΕΪΟΠ ΠῚ ἈΓΡΠΘηΐα οὐ ΒΟ] 1 θέλη, ἀποὶ αὐΐάθπι ἴῃ οοάϊοϊθυβ 
ἰβοουαίθὶβ ὀχβίϑηἑ, ὑϑυὴβ ΠΟΒΠ.Π}1158 οὐ θ᾽ ΘΟὨΠΙΘ ἢ ΑΡΙΟΤῚ ἢ) [ΠΟΥ ῚΠ}} 

ποθ δὲ θ᾽ σού οὐ θι8 ῬΑ ΘΠ} 8818. 

ΟλρΡαΐ 1. 

ῬΑρΡΥυγοσπ οἱ σούΐοι εν ΒΟΘΙ Δ ΘΟΓ ΘΟ 
ἀΘΒοΥ μέ 10. 

Ῥαρυτῖ Αοργρεϊ, 
αὶ βἰηρι] 8 ΟΥ̓ΒΕΪΟΠΘΕ. Ὑ6] ογαϊοπιπι ραγεϊσα!αβ σοπίϊηθηΐ, ΘΧ 

ΘΙ ΡΟ πὶ ἃ 8 ἱπποΐαθγαΐ οὐάΐπο ἀθβουρε (οἵ, οαρ. 111): 
1) ΡαρυταΒ ΜΔΒΒ.Π16 818. οὐδίϊουβ δὰ Νιοοοϊθι. ΡΔΡἕΘΙΣ 

"ηδἰοῦθπὶ ΔὉ ἰμ1ὺ ἀβη6 δ ὃ 380 μετὰ δεοὺυς γιγνομενας ὁομ ΠΟΘ Π8 

ἰηγθηΐαβ δὲ ἴθ ΟΥΓὰ ΘΟΥΡΟΙΒ αὐίθ πιθάϊοηί. ΑΥβῖοβ δ] αίια 

ἀπὸ 1800, οἴ ἰπῃ ἴο!α ποπάϊιηι ἀἰββθοῖιβ ϑββϑὶ ἰβθουπάι ἡ ἀτία- 

πὰπὶ ἀθ Τοηρρόνγιθυ), ἰπάθ ἃὉ ὅῆπὺ 1801] Μίαββϊαθ ἴῃ τητι8θ0 απο 
ἀϊοῖξν, Βογόϊγ (πο. 138.144) αββουναίαν: ἀθ αὰὸ νἱάθαβ Οπιουΐ, (ὐδία- 

ἰοσὰθ ἀθ8 ΠιΔ ΠΟΥ Β σΊΘΟῸ8 4658 ἀῤρανίοπιοηΐβ, ῬΑΣῚΒ 1888 γν. 43. (πο. 56) 
οἱ ΗδοὈου η, (γ᾽ θο ἴβοῃο Ῥαργτὶ 1897 πο. 19 μ. 92,3. Ἐχαγαΐιβ δα θ ΠῚ 

Εἰ ϑτῖβ σγαμά θ8 (1 οπὰ. δυο ἃ}{18) ἃ αἰβοῖρυ!ο αυοάίδπι, ααϊ ΒΕ 1] 
οχθυοθγοί, βαθοιϊο νἱάοίυν ΓΥ. νοὶ Υ. ρ. ιν. π᾿ αἰ δαθπάιβ 6886, 

υοὰ ονὐἱοῖς θηγομ, ΤΠ6 οἰαββίοα Ἠονίον ΙΧ 1895 ρ.. 4900, οαπὶ 

ΟἸἰπ βαθουϊο 1. Ρ. ΟἾν. ἢ. βου ρέϊβ ϑββοί δὲ ἃ Οτοθποῦίο (Μοπιουῖα 
ἀταθοα Ηθγου]δη θη βὶ8. Ρ. 09) δάμιιο βαθοῖϊο Π᾿- Ρ. ΟἾν. τ. {ὐαδίων 
(οἵ. οἔϊαπι ΙΚοὶ], Ηρτπιαο ΧΧΠῚ ρ. 841). Αἴᾳαθ οοἷο πη ἔο]ϊα 20 
ἴογθ ὁπι. ἃἰία ὀχϑίαπί οἰαγίαθ ἀθηβίου ἀσρ᾽] ας παία, 86 νοϊαπηθη Οἰ πὶ 

πϑσηατῃ (3. 1... τὰ. ἔογθ Ἰοπραμ) ἐδοϊθυπηί. Οὐδ ΧΥ͂ΤΙ βογὶρίαγαθ οο- 

Ἰυτη η88 18 οη1. αἰΐαβ (ΟἹ πη πδ6 βἰηραϊαο 18---- 93. γΟΥΒΏΠΙ, ΥΘΥΒῸΒ 24 ---Ὡ 7 

᾿πεύθγασαι πὶ) Θχ ἢ! θθπξ, πα 8. ΡΥ πη] 6, ἐθυμ85 ἦτ [10 ϑθουηάο δὲ οοίανο, 

οαπὶ ᾿ΠΒΟΥΙρΡο Πᾶθὸ τσοχράτους [ παρ(αι )νί(αι)σεων ἱ ΒΒ οοἸπηηδθ μΥΪπιδθ 

ἴοοο β801]ὰ ϑχϑβε θεέ (βθοιηάατῃ ᾿απιῦτοβο ἀρὰ Βομοθηλαμ; ϑαίθπι Βὰ}- 

Βουῦρίίο 'π ἢμ6), ο] απὰ αἰ τη πὶ ναοαθμ 811, Πθϑῖπα νϑῦο, {πὰ οπατία 

ΡΘηϊΐυβ ἱπιθαΐα ογαῖ, ὁδίοσο ᾿ϊᾳυθίβοία ᾽οὲ οαβολία (ᾳαοιί νίβαση θϑὲ 

ΒΌΒΟΘὨΪΟ), ΡΆΡΥΓΙΒ, 4 οἐϊδιηθηο ΡΙΘΏ.8. Βιιρουθϑέ, ἐδπέαπι ϑοοθρὶΐ 

οἰδίίθια, αὐ βου!ρέαγα ἴῃ ΘΟ πληἷθ 9, 10, 13, 14. ἰοία ἴδθγθ αὐβυμρίδ, 



-τ, πΠ. 2 

ἴῃ σοϊπηηΐβ ὅς 3, 4, ὃς 15, 17 δχ ρμᾶυίθ ηἠπϊάθπι ΟὈἢ  ἐθναία αἷἑ. ΟἿ ΘΠῚ 
Ροβὲ ᾿Ἰϑούϊομιθθ ποθ} 88 ἃ (ἴα. Τχπθγοβο (ἈΦ ἀ6}14 ἢ. Αοδά, ἀ6}18 

βοίθῃζο αἱ Τ᾿ ουῖπο, νο]. ΝΠ 1810. πον.) αἰ αΐαβ ῥυΐπλιβ ἀἢΠἸσθηΐθυ οχ- 

ΒΟΥΡΒΙΕ δὲ ἐγαοίαυ! --- {{πϊπα 18 σοἰ δέοι αὉ Απριβίο Μαι δοοθρία 

-- ΑἸγθάιβ ϑοιόοθηθ (ΔΜ Ἰαηροβ (ὐσαὰχ 1884. ρυ. 481.504): βϑοιε Θὰπὶ 

δι Βταπο Κοὶὶ (Βοτπαὰθ ΧΙΧ 1884 γ. 96,648) οὐ Ενϊά. ΒΙαβ8 

(Τα υύομου. ἢ ΚΙαβθ. ῬΏ1]Ο]. ΟΧΧΙΧ 1884 ν. 411,29, οἵ( ΑἸΌΤϑομ, 
δ Β νομί θ5. ῬΏ1]ο], Ὑογθὶπβ χὰ Βου πη ΧΙ 1885 γ. 49} 5ᾳ.). 
Ῥάρυγαπι ἰέθγανη ᾿πϑροχὶς δἴψιθ πλ]α ἴῃ 60 ἰθοθηο ϑπιθηάαν! Κϑι 8 
(οτιιαθ ΧΧΠῚ 1888. μ. 846,52), ἀπογαπι ΥἹΓΟΓΌΠΙ ΟΡΟΓα ᾿ΠΠἾΒῚΒ 
ἴρβθ Ἰθούοπμθβ οἷἿΒ ΠΟΥΪΒ ἐδ }}}}18 οΟἸ]θοἹ (οοἠα. δυοίον. ρ. 118,21) 

Αἰίᾳψῃθ ἀππὸ 1902 μδργειπι ρϑυπι δ γϊοὐϊτη αὐ61, ἀαομΐαπὶ ροβί 

ΘΟΠΟΘῺΪ οὗ ΘΙ ΠΠ οὐγαβ δοοιγαία σϑιγδοίδ οηθ πο ὙἹάθθαί ΟΡῈΒ 6886. 

9) Ῥαργυτὰβ Παϊηοτὶ (Ππέογαγ. 11.) 86θο. 11, ». ΟἾν. ἢ.: ἔγαρ- 
τπθηΐα ἄθο, αὐἶθιβ ὮΙ ΡΡΙῚ ρανίθβ οοπεποηξιν ἃ 114 εἰχ͵εν εἰς] 
τοὺς ελίληνας! δυναι ἂν αὐ ἢ 11Ὁ των! παρονίτων χτησασϑ]α! τὴν ᾿ 

οἱ κα 110 πειρωμ[αι] προτρεπειν ἐπι τας ευεργείσιας δὰ καὶ 117 [χ]αι τας 
πόλεις χαὶ νείωΪς χα βωμοὺς ἵἴδρυ. ΞΒιρθγβυπὲ βουρίασαθ οο]πιηδθ Π], 

ΦΆΤ ΡΥΪΟΣΓ ἴῃ Ραγίθ 1 θυ!ουΘ δὲ ἴῃ ΠΙΆΓΡΊΠΘ ΒΙΠΙΒίΤῸ πιὰ] δία ϑβί 

ἰγϑβέδηξ ὑϑύθ5 {1}: αἰΐθτα 28. νϑύβαιι (13---1 7 Ἰδθυ.) οϑὶ Ἰπΐθρτα 

13,4. Χ 4.5 οἷν. ὁομρίθμβ. ΟΥἮ, ἡ ϑββοῖν, Μι ΘΙ απ ρθ ἅτ8 ἀθν ϑ8ΤηΠ1- 

ἴα ἀθγ Ῥάργτιβ γχ θοὸς Πδίπον Π1Π| 1887 γν. 14{6, Ηδοθου]η 
1. 1. πο. 80, οοαά. ἀποίον. μ. 122,3. 

3) Ραργειβ Ἐδῖποεϊ πο. ὅϑ (ἰπηνϑηΐαν. 8028) βαθο, ΤΥ. ρῥ. 
ΟἸιν. ἡ. ᾿πθαπεῖβ: ἐγασταθηίιπι οὐαιοηὶβ αἀ ΝΊΘΟΟΙ θ πὶ ἢ 2. | ιδιωτας 

ποὶλλα ἐστιν τὰ παι[δευίζοντα μαλιίστα μὲν τὸ μὴ τρυφαν δὰ ὃ 4 

: πλεῖστοι τῶν ανϑρωώπων αὐτοῖς οὐἱ πλησιαίζουσιν οἵ ὃε συνόντες 

αἰυτοῖις. ἴπΐιι8 ΘΟ πᾶθ ΥὙΘΥΒῚΒ. ΒΙΡΘΙΒΕ ΘΒ 18 ΠΠ θυ (2 17 --- 88) 
ἀ ΠΟ] 8 σταπαϊθιβ ὀχαγαξ, ὦ] αἰτόψπθ ἰαίθυθ ται] Βαῃέ. 
ὁομρίοπὶ 90 Χ 1θ ον. ΟἿ, Δθββοὶγ 1. 1. ΤΥ̓͂ 1888 ρν.. 180,9, Ηδοθου! τη 

1. 1. πὸ. 78, οοάά, αὐοίον. Ρ. 122,3. 

4) Ῥαρυταβ ΠΟ ΤΠ ΘΠ 518. ΔΠ861 υ απηἶοὶ πὸ, 1832. βᾳθο, 1. 
ν- (ἢ. π.. Ομ ΘΒ ΠΠΒΙΟΥ̓ΘΠΙ ΟΥ̓ ΟΠΙΒ περι (τὴ “) εἰρηνης ρθη 

᾿πεΐθ ἃ ἃ 19 βουλευησϑε, ζητεῖτε συμβουλοὺς ἀβαιθ ἃ ἤπθηι. ῬΔΡΥΤῸΒ 

ἴῃ ἴο!α. εἰϑοθπὶ πὸ ἀϊνίβιιβ, απδθ 8} Υυἱέσο αββουυϑηίαν, οἰἶπι 1, 
βουρέυταθ ΘΟ απ πᾶ8. Πα θαΐ, ἀαταπν ΡΥογθ5 ΕΥ̓͂ ἀοἤεοϊαμέ, τὶ ΧῊΥ 

ΠῸΠ6. ΘΟ ΠῚ πᾶ. γῸ} ὁχ ρᾶγίθ γὙϑὶ ἰπέθρταθ βι ρθυβιηξ (Οἰ ἶπια Βα ὈΒΟΥΙΡ- 
[0 6 πὶ 80] πὶ ἰΐθυιι ἢ ΘΧἢ 6 Π8). Ρϑυβουρίιβ ϑδὲ ἰοΐαβ ἃ ἀπὸ ΠΙὈτασίο, 

41 πὰ θ γΘ 80 ᾿πῖ {0 αὐ θην ἢ ϑητθι ἐπποῖιβ μοβίθα. ΠΟΥ ]Β ἰαθ ἴ.πὶ 



᾿ς 

810}. Ουο ἐδοίαπι) οδὲ, τὸ Πϊξίθγαθ ἀποῖ8]6 8 γ  ΠΊ 18 ΡΥ] οἰ ρίο δοοι- 
ταίβθ δὲ οἷἶδτδᾶθ δὰ ἤηθπι Ῥγορθγϑηΐθβ ΠΠΪΠΠΒ ΘΟΠΙΡΟΒΙἑΆΘ, ἱπΊΠΊ0 --- 
χυοά Κϑηγομὶ νἱΒῸ 1 θὲ ---- 80 δἰἴο βουῖθα ϑχαγαίαθ 6880 νἱἀδθαπίυν, αποά 
οἐΐϑπι ἴ ΡΑΡΥΓΟ ΜΔ Ββ  Πθηϑὶ δοοϊαϊ, Αἰααθ ἐαθ}} 18 ῥμοζοίγρ᾽οἶβ ἀριὰ 
Κοϑηγοπθπι ΕΥ̓. (0). 1ΠΠ ἰηϊξ. τ 8ὶ 14) οὲ Υ. (οο]. ΧΕΙ͂Υ -ὸ ἃ 145) 
ΟὨΥΒΙΠῚ ἰηΐΘΥ 80 ΘΟΠΡΑΓΑΙΪΒ ἀθ ἀπόθιβ ΠΌΓΑΥΒ [8 6116. οΟρ αγΘ ΡΟΒΒΙ8. 

Ας ἰᾳπιθῃ βουρίαταθ ἀποίαβ ΦΌΔΠΙΥΒ ὨΘρΡΊΘΡΘἢ 8. οὐΐαπι 80 ἤμπθπιὶ οτᾶ- 
{0118 Ἰάθπι οδὲέ δίᾳιθ ἰπιἰἴο, οπὶ βου θα. ΘΟ πο β0 ΘΟὨ δι Θη8 πὰ θ 
ἃ ὃ 60 βσηδ αυδοάδπι φαδθ γοσδηίαν οὐγβῖνα (ε, Ἢ, ν, π, υ) Ππθτα- 

ἴπγαθ ἱπῃπηϊβοιιθυ. δοοογάϊα ΠΌΥΑΤ ἔθβυ πα ηε]β οἐϊαπὶ ἰδοίαπη θϑί, 
αὖ Βου!ρίθσαθ σο] πη 80 ἴηι 0 ΟΧ ἀθᾷιο ἀπραδίαθ (6 οπι. ἰαίδθ 18 ἔθυθ 
᾿δθγατιμ}) ἴῃ ἃ 00]. ΧΧΙΧ ὑβαὰθ ἡ ΧΧΧΙΧ ρμαυϊαίπη «ἀπά ϊο 
ἴοθσγθ ἴῃ [αΐῤϊξι θη) δοογθβοούος (ὦ 9. οηϊ. 34---28. Πϊξίθγασαπι), 

ΥΘΙΒῺΒ ἤΠ0ΠῚ ΤΈΓΒΙΒ αἰ ὨΘΥΘαΐαγ (δἃ 7 ὁπ..)}. ὅπηι] αἰ ἔθ ο ὁο- 

Ἰυπι ΠΤ απι, 4πδ6 1ηἰἶο θγαὶ 30 οὐ. γϑυβιι πῃ 88 (00]. [1) γ6] 40 (6ο]. Υ1Π]. 

ΧΠΤΡὺ νοὶ 41 (εο]. ΧΥ), δὰ 28 οπι. νϑύϑιαπι 48--- 46 ᾿πἀθ ἃ οο]. ΧΥῚ 

αοία Θϑὲ. Ηδυ πηῖγπι, φαοη πὶ Εἰ ογΑΥῚ ΠΟ ρα] ΘσΘ ἢ Ε18 Βουιρία γα ΘΥΤΟΓΙ 8 

βοαίθί, 4108 ἴρ8θ ΘΧχ ρϑγίθ ἰδπὶ σουγθχὶξ Ῥδιιοἷβ θέα πὶ ̓ΘοΙΙοπ  θ8 ὙΔ1118 

ἴῃ ΠἸΔΓΡΊΩΘ δαϊθοίβ (οοῦγ. 1). ΑἸΐα αἰΐθυ. αἴψιθ οἰϊαπι ἐθγέϊα8 οἱ 
νἱάἀθέ. ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ΘΠιθι αν, 41 ΤΘΟΘΏΟΥΘΒ (ΘΟ. ΤΘΟ.} ΠΙΟΥΓΑΓΙΌΠῚ 
᾿πηϊ δ εϊ ρου πη] ἐα 8 Θἰΐαπι ᾿θοί 68 γΥ88. οὐ ἴῃ ΠἸΔΥΡΊΙΘ δὲ ΒΌΡΓΒ ὙΘΓΒΙΙΠῚ 

ἈΒΟΤΊΡΒΘΓαΠί. (ἡπ08 αἰβοθυύμθσθ ΟΠ ΠΕ Πα 8 πὶ ΘΓ ἢ ἢ ς1}6 οβέ, ΡΥ ΒΘ ΠῚ 

ΟΠ ΠῚ ΡΒΡΥΤΙΙΒ ἢ Ῥαγΐθ ῬΎΊΟσΟ πβᾳ86 δι ὃ 62. (ὔδ ἔγαρσθπ {18. πη ΊΟΥῚ 15 

"που θαθγθ οοπϑίδξ, νὰ] 46 πιδηοιβ, ἐν ραγίθ ροβίθγίογθ, {πὰ οἰνα σία οδὲ [- 
ἴοστα, ἢ1Ὸ ΠΟ δάθο ἀθ γι 811, αὐ πὸ αἰέθηίθ αυ ἶθαι ᾿πμϑρ᾽ο θα εἰ θ5. ᾳαϊά- 
ασϑαι οοηβριοἰαΐιν. Αἴαιθ 'π ρατίθ ρΎΐοσΘ διἰπηοάτιπι πιι{}} αἰ βιιπΐ σο  απὶ- 

πᾶθ ΠῚ -- ἃ 10.117, ΥἹ -- 238,34. Ν1ΠΠ - ὃ 21 28, Χ -ῷὸῊ ἃ 33,34, ΧΤΝ 
- κ 44|460, ΧΥ -- ξ' δ93,584. ἴῃ ρατίο ροβέθυϊογθ ἀδιππαπι ργανθ δ0- 

ὀθροσμξ οΟἸυπημαθ ΧΧΥ͂ τὸ ἢ 80,81], ΧΧΧ -- καὶ 9894, ΧΧΧΙΗΠ -- 
δ 108,4, ΧΧΧΥ͂ -- 8 10813, ΧΧΧΎΙ -ῷὸ 8 113, ΧΠΗΠῚ -- ὶ 140,42. 
ῬΑΡΥΓΙΠΊ, οἱ Θπιρέιβ ογαξ ἀῆπὸ 1889), Ῥγ πηι ἀθαϊθ ἰαπιδη ᾿ΐα 41}}- 

πϑηΐθι ἐγαοίανι Εἰ, Ο. Κοπηνοη, (ΟἸαββίοαὶ ἰοχίβ 1891 μ. 683,79, οὐ 

ΟΡΘ ΠΠΌΘΥΆΪ δαϊαΐζαβ ᾿ρβθ ἀθ ῬΑΡΥΤΟ δοουγαῖῖβ Θρὶ οοὐ. δαοίου. 
Ρ. 94{Π17 (οἵ. Ἠδοθθεη 1. 1. πο. 81). Ταπι ᾿ρ8ο ἰοίαπιὶ ἄθηιο Θχουβαὶ 
ΔΠΠῸ 190], αἰηαθ ἰἰθγαπὶ ἀποίοσο ἔθηγοπο νυ. ἀ, Β6}} οοἸ δέϊοπθ πιθὰ 
8118. ἰοέτπὶ ΤΘΟΟρπ ον, ουϊι8. αἰδουαῖθ πόα ἀυοαὰθ ραρυγὶ ἔγιβέαϊα 

παυὰ ρᾶθα ἃ Κθηγοηθ γορθυία 8018 Ἰοοἷβ ἀϊβροβιία βιπί: απ ἱμνθηΐα 

Κϑηγομθ οομ οι ἱπέθγοθάθηξθ τπηθοιπὶ σοπηπηηϊοαία βιιηξ. 

9) Ῥαργτὰβ ΟΧΥΤΒΥ ΠΟΙ απ π18. η0. 21 8860. {..Π]|. υ. ΟἿ, ἢ, 



ἘΞ. ....- 

(8,2 Χ 9.1 .πι.). Εταρπιθπέιπι πο ΟΟἰ πη Πᾶσα ἢν εἰ ΓΙ πὶ --- ΒΘΗΪ ΥΘΥΒΙΙΒ 
ΒαρΘΥβεϊἐθβ βαπὲ ---, ΠΌΒΓΙ πὶ ΑἸ Θγα οἰΐαπι ἰαίοσθ ἀθχέτο πη] ὲα οβί, 
βογρίπγα ἀποῖδ!! σοπεϊποί οὐαομβ ἀθ Απέϊάἀοβὶ ὃ Τ7 χαὶ τῶν ἀλλων 
χινδυνὼν δή βαρβαρὼν στρατείαν πα οἱ ὃ 81 περὶ πλειονος πίοιεισϑαι 
δὰ [δεομείνο)]: τυγχανίουσιν. Ῥάργγιιθ, 4ιθπὶ ϑάϊάθγταπὲ Οἰτθηθ}} οἱ 
Ημσΐ, ΤῊῆΘ Οχγεπγποῖιβ Ῥαργτὶ 1 1898 Ρ. ὅ6, πὰαῆς ἱπ Απιογίοα 
(ὰς αὐὸϑθ αυ86 νοοαίιν ΟΠ οαρΡῸ) οοπβογγαίασ, ἠαοά οχ Θγθῃξο!]ο 
δυα ν!. 

θ) Ραργτβ Αὐρθηίοναίθη β18 η0. 92 8860. {ΠΠ.}0. ΟἿἾτ, ἢ. Ἰπϑαπίβ, 
σορθη8. οὐδ ουἷβ δὰ θη" ἑ ο πὶ ὃ 4ὅ τυγ͵χαϊνω τῶν] μεν | γαρ 
αλλω]ν, δὰ χα]ίροντας οἸυίῖτως χαὶ τ]ων θὲ χρωμενος [ τὴ περ: τὴν ᾿ 
δὰ τοὺς αλλοὺς τους ἐπὶ τὴν. ᾿ΔΥΙΠῚ ΘΟΪΙΠΊΠΆΓΙΠῚ Πρ ΒΕΒΓΆΠΙ 

{πο υῖβ ἀποῖδ! θι8 στη 8 βουὶρίασαι πὶ τὑἰ4θ Οἰϊπὶ 23. νΘΥΒῸΒ 
1-,[(ΘὺῸ ᾿έοταγαμη ᾿δΟθθαί, 804 ρᾶτΒ ἱπέθυϊου. ἴα τυ] αία Θβέ, αἱ 
ὉΠ  πβουϊβα 16 μη 138 γϑυύβιβ τοϑίθηξ; αἴααθ σοϊ πη ΡΥΙ͂ΟΥ ἰοία 
ἴογθ Ῥγαθίθι ρᾶι θα ΠΥΡΊ 8 ἀἰθχίγὶ ἰἰογα8. ροσ . Οἵ. Ἡ. Ἠοϊίζθη- 
βίθι, Ἠρσπιδθ ΧΧΧΥ͂ 1900 μ. 607,8. 

τὴ Ραργτὰβ ΑπὴβοΥβίϊ 18 πο, 25 8800. 1. θχϑιηίθ σοὶ 1]. 
ἰπϑαηίθ ν. ΟἼσ. ἢν. Πἰθυῖὶβ αὰᾶθ νοοδηξ" ΒΘΙΠΙ ΠΟΙ] θι18. βουρίιβ 
οδὲ (390 Χ 1ῦ,ῦ οι... ὕπίιιβ οοἰαπημαθ {ταριηθηζιπὶ 28. ὙΘΥΒΙῸΠὶ 
(28--- 82. ̓ πείθγ απ) ραγίθπὶ οτγδίϊοηῖβ δὰ θη πο πὶ ὃ 48 μ͵ηδεν 

δὲ τῶν τυχοντωὶν διαφίερονϊτας εἰκότως | δὰ ὃ 51 αλίλων | σοφιστων 

ξ: τι χρησιμίον!] εἰρηχασιν Θχθϊθοὶ. ΟὐἸαπηθαθ Ββθαπθηξῖβ, 488 ἤπθηη 
ΟΥ̓ Ομ ἷ5 (Θὲ βι ὈΒΟΥ Ρ Ομ Θπ}}) ΘΟμρΙθχα γαῖ, ἀσδθ [έθυαθ βο]δθ τ- 

πθηθηῖ. ΟΥἮἨ, ὐτθηἴ}}} οὐ ππΐ, ΤῊ Αμῆθεϑὲ Ῥαργτῖ ΠῚ 190] μΡ. 25,6 

οαπὶ ἐδθαϊα [Π|,| Ῥαργτὶ ᾿θοίΐομθβ ὁχ β᾽]θηεϊο Δρραγαίιβ Οὐ ]οἱ μθίδβ. 
8) ΡΆργτιι5 Οχγτμγ π οὨ απ 8 πο. 1704 8690. ΠΠ|| 0. ΟἸγ. πα. Πι||ϑγ18 

ἘΠῸΪΔΙ 5 Θχαγαίιβ (7,9 Χ 10,8 οπι.} ἀπ ὰ5. βου!ρίσγαθ ΘΟ απ δ 8 ΠΊΒΠΟΣΒ 

15 οἱ 12 νϑυβαπηι (12 .--- 15 ᾿πέθγαγηπι) παῖ, φαδγιιπι 4] θὰ ἴῃ ΠΊΆΤΡῚΘ 
ἠἀθχίτο φαοαπθ πλυαΐα οὶ. ὐϑυυϑηίυν 'π ΘῸ ογδϊομὶβ σοπέγ 80- 

ΡΜ θέα 8 ρδυουϊαο ᾧ 10 [προ (7) ἐλεσϑΊ]α: χα: [μιξασϑα: προς αλ] ληλας! 
χαὶ ταξαίσϑ)]αι «( καὶ {7 επιμείλεια)!ς [δεισίϑαι καὶ οἱ ὃ 17 των δίιδα- 

χτων  παραλ[ι(ϑ)πειν περ! δὰ 8 18 και χ[αριεστερον! των ἀλλων φαῖνε. 

ΟΥ Οτθηῦο!] οὐ μσππι, Το ΟχΧγγνποῖιβ ῬΑΡΥΥῚ ΕΥ̓͂ 1904. γ. 161,2. 
9) Ραρυταβ ΒΟΥ  πΠ θη 8185 πο. 8988 Α,, Β, Οἱ 5πθ0. 1]. ρ. ΟἸεγ, π. 

᾿πϑ πε ἀθοθπὶ ΘΟ] πμΠ18. 29 --- 31] ὙΘΥΒΙθ πὶ ἴῃ ὑγ65. ΡασίθΒ ΠῚ ΠΟ αἰ Υ]818 
ογβίϊοῖβ πρὸς Δημονιχον παραίνεσις ᾿παχίπιαπὶ ρᾶτγίθπι (ὃ 18 
ὁμοίως γὰρ ἰϑ4ι0 δὰ ἤπθιη οταίοπ!8) οοπέϊηθί. Εὐχβίδέ ἴθ ῬΆΡΥΓΟ 

ΔΥΟΓΒΟ, Οἰὐἶτι5. ρᾶτβ πάνογβα ἱπνϑηίαυίαπι ααοάάδι. Χμ υθὲ (οἵ. ΑΘρΥΡ- 



τῷ ὌΝ .ὦΣ 

ἔἄβομο ὕσκυμάθη δι8 ἀθῃ Κρ]. Μυβθθ χιι Βουη. Οἰθοῃίβομο ἴἴὐ- 
Καπάθηῃ ΠῚ 1908 πο. 781), πὲ ᾿βοουδῖῖβ νϑῦθα ἃ νἷσο ηποάδπι ργϊναίο 

Θχαγαία θ886. ἔβοι!θ οοῃϊοϊαπλ8. ΒῚΒ γϑυβι8 αἰπηϊάϊυ8 ἴθυθ ἃ βουὶρίυγα 

γϑοιΒ ϑϑὲ (οο]. ΥἹ ἃ 86: οἵη. επιτηδευματα δὲ οοἱ. ΥΠ| 8 45: οπι. 

τουτωῶν εγνωχεναι), ὑπᾷ46 ΠΠΌΓΆΥΤῚ ΘΧΘΙΡΙΆΥ ᾿δΟΙ ΠΟΒΠὶ ν6] πι8]6 ἨΔ ὈΪ πὶ 
ἔαϊββθ, αὖ βου ρίατα ἰθοὶ πο Ροίαθγῖ, ἀρρᾶγοί. Ῥδργσὶ νϑγθα ἃ Κυθθβῖο 
ἀρ μίΘ Θχβουρία δοουγαῖθ ΓΘΟΟΡΠΟΥΪ τη6 τορδηΐθ ΘΟ Ὀαγέϊιβ, πὲ 

ἀθ Ἰϑοξίομθ ἀυθἐαιῖο Υἱχ δὶ. υϑ]οία. Αἕᾳιθ πιθπιουὶα ορεϊμππθ οοπβογυ δία 
-- βογρίυτα Ῥϑιιοὶβ ἐαπέμμη Ἰοοὶβ ἀθένα ϑβέ, ργδθβουεϊπι ἴῃ οοἱ, 1 
ἴηἢ, ὃ 28 οἱ ΙΧ δὲ Χ πίθου. --- ἀθῖαθ ἔθτϑ οϑυία ϑϑβί, τὸ Ἰϑοϊίϊοηθβ υϑὶ αἱ 
σοαϊοῖβ οαϊαβάδηη ΘΧ Δρραγαΐιβ οὐ εἰσὶ ΒΙ]Θ ΠΕ ΘΟ] ροσΘ Ροβϑὶβ. (Οσμἐγα 
ΡΔΡΥΤΙ ΓΘ] ῬΥΘΘίθ Ατηθυβέϊδην πη 460 βιὰ πί ἰδοιποβὶ οἵ ρϑββιπηάδεϊ, 

αὐ ἴπ Δρραγαΐα οὐ ἶθο, Θὰ ΠΊ Θχβουδὶ ἤθη ροίαθγϊπὶ ἱπίθρτι, ἀοσαγαίο 
᾿πἀϊοαπάππι ἔπε ΠῸ π΄ ΒΟ πὶ, ἀυΐθι8 ἸΟΟ8Β ραρυτὶ οαΐπβαιθ πιϑπιοτῖα 

οοτέα ἃ ἰθχέι γθοθρίο δρθσίθ ἀἰἔἴθγαϊ, βθαὰ ϑαϊαπὶ ἀα θι5. ΟΠ σοά 608 
᾿οβ οὐπὶ 1118 Θομβθηἐδί. 

10) Ῥάργταβ ΒΘΥΟ ΘΗ Βἰ8. αἰΐθυ πὸ. 7420 (16,0 Χ 8. οι. 

ὙΘΥΒΌῸΠ) 21) βαθοιϊο ΠΠ.- Ρ. ΟἾγ. π᾿ ν6} ρϑιΐο μοβὲ ἴῃ ῬΒΡΥΓΟ ἄΥθυθῸ 
Θχδγαξιβ Θβέ, οὑπὶ ἴῃ μρᾶτίθ δάνθυβα συ] 86. Τα ΙΟπα πὶ Θχϑίθηξ, ασδὸ 
"πε ουῖβ ἀὰ80 νοοδηζῦ συγδὶνβ βαθοῦϊο 11. ν. ΟἸν. π. βογὶρίδο βαμῃί. 

Οοπέϊποι βουρίασα οοπέπια ἴῃ Ἰηἰεἶο πιπ ]δία οταύ οι β δ Πθιποπὶ- 
ἐπ πὶ ῬΑΡΙΟ] 85. 8. 39 μηδένα ζηλου πὰ (υπερ)εχουσι, ' 41 (νομιζε 
μηδεν) δὰ περίλυπος, ὃ 80 ζευς ἡράχλεα χα! αὐ 5] τῆς χαλοχαγαϑιας, 

ηαὐϊθυβ οοπίϊπαα παν ΗΘ πιρΟΤΘ. αὐαθάαπι. (τιαθ. Πον ΘρῚ οὐϊαβάδπι 

αἰ νἱἀθίυν ϑχοθυρία ἃ υἶγο αποίαπι ᾿γϊναίο οομπβοσρία ΠΟ πίθου. π ΠΕ 

οθβϑὶὲ ἀ. Βυπ Και ΒΟΠΠΘΗ815, οἱ ἐταάιία ϑγαηὶ μα] ]οαάα. ὅθε βϑυῖιβ 
ἴῃ ΠῚ ΠῚΒ ΠιΘα8 ὙΘηΘΓΕΠΐ, 48 Π| αἱ ἐπ ἀρραγϑέιμ οὐ ἶθο ΘΧβουῦῖὶ ροϊαθυηΐ. 

υδπὶ Ὁ τϑηι ᾿θοίϊοθ8 ΘΟΙΓῚΠῚ ὙΑΓΙΒ ἴῃ ΡΔΡΥΤΙΒ ΓΘΟΘΏΒΘΗ 5 (0. 111.) 
ἀρ ΘΠΥΘΥ ΘΠΟἰδΥ!. 

ϑαρογοϑὲ ϑέϊαπὶ ραργτὶ οαϊιβάαπι ἔγαβέμ! ππὶ ογαοηἶβ ἀθ Ρ8 00 
8. 20 οοπέϊπθηβ ἰηγθηξιπὶ ἴῃ ΒΘΡΆΪΟΤΟ ϑϑγάριβ οὐϊυβάδπι, ααοά 5 {πὶ 
Θβέ ἰῃπ Ὑϑρίοπθ ραᾶρὶ αᾳ. ἃ. ογτοῦξ: οἵ, Η. 6}, ον ἀθε ὀϊυθ8 
ϑγθοηιθθ ΠΠ| 1890 μ. 809 η. 1. 864 Δ ΘΙ α5 ροίθηξθμι πιθ ποη διιά νι. 

Οοάϊ668: 
Αβίοσίβοο (ἦ βρη ῇοδεϊ ϑαπὲ ΠἰυῚ 11} ἤοπ τη ἰ, ἀαοτγαπι πού ἴδηι 

ἰἀοηθαπη Π.}]0 πιοάο πὶ ρμοέιιῖδβθ πϑηῃοίϑοὶ ἄθρτθ ἴθγο. 

ἴπ [ἔ8}18 
Ποπιμθ (ἰπ ὈΪΠοΘοα. Υ αὐΐοα μα ργαθίου ἢο. 81--- 38}: 



Γἷσ -. 

1) σοὐ. ὕτϑῖπαβ 111 (ΞΞ Γ), πιθιηθταη. ἰη 45 (241, Χ 18 Τὼ 

-- 19. οπι.} [0}}. 430. (πηπιὸ 405), κ4θο, ΧΙ Χ. Οοάθχ 51 αυδίοτ- 
εἰοηΐθυ8 405 [ο]᾽οτιι πὶ ἀὈΒο απ δέ, οὐπὶ απ δίθυ 0 η68 44 --ς ἔ, 3500, 

ἀδ-- ἢ 3δ71|03, 411 τῷ ἡ 882,8 βορίϑθῃπν ἰδηΐαπὶ [ο α σοοΙηρ᾽ οί Γ. 

Ἀπεχαΐοτοβ γϑιὸ [ο] οσ πὶ Παπιθυὶ ὑγαηΒ Ππιυὐ ἃ ὁ δὲ 9, ἃ 120 κὰ 122, 
4 510 δὰ 381. υἱ 40Ὁ -Ἐ- 19᾽τΞ 420. [ο]1α πιιπιουῖβ οἰ οϊδηΐαν. ΝΌΠΙΘΥΟΣ 
πο οοάϊ οὶ ΟΟΥΥΘΧΙΣ Π8Π|18 ΤΟΙ 881 π|8, ὈΪΠη18 ἴο 18 οΠαγίβοθὶβ οἱ 

τ Ὀγδηδοοὶβ, 4886 οὐ οοάθχ ᾿ἰραγθέιν ργαθῆχα βιυιπί, πα πιθυῖ5.1 κα 4 

ποίβεϊβΒ. Αἰψθ οὐδ ΠρΘΥγ 6 ααυδίθυπίομθβ 29 --Ξ ἢ 182,29. οἱ 
34. - ἢ ἸΘ9ΟΤ, αυοταπι ογάο ἴπ Πἰῦγο σοπρ] πο ΟἹ πὶ ἐπ 18 

ογαῖ, ἰγδηθροβῖιὶ βαπί δποίογο Βίου πα οῖο, ὈΪΒΙ οὐ θοαθ Υ δίϊοδηδθ 

ΒΟΥΊΡΙΟΓΟ. 
ΠΟ οἿ8 αϑίδβ υἱγῖϑ ἀοοῖβ ἀπ θ1α αὶ (οἵ. Καὶ 6}}, ΝΥ ΘΟ ΘμΒ ΠΥ ἢ, ΚΙ απΒ. 

ῬΊΗ]οΙ. ΠΠ 1586 6ο]. 1851,2},. οὐπὶ θοάθπν ἔθπιροῦο ἃ ἀποθιβ. ΕΌΓΆΤΙΒ 

βου ρίαβ ᾿Πογαγαπι ποία αὶ ργαΘ θαὶ ρα ]ὸ οἰ δυθηίθι. Εὐέθηληι βου ρέαγα 
ΕἸ ΟΥΑ ΤΙ ῬΎΙΟΥ ΙΒ ἀθασδ, {ππ6 [0]]. 1 --825 (νϑγβιηὶ οοπβίδηίου 34) οσουραίῖ, 

ἸΠ οΥβ. πα ΠΌΒΟ ἢ ΒΒ ΘΧΡΥΘΒβα Θϑὺ ΡΌΥΙΒ (ΤᾺΤῸ ΔΛ, μΘΥΤαΤῸ Ο ἴν ἤπο γοὺ- 
51πΠ}}} ΌΥΘΥ Δ ΠΟ ΠῚ 8 ἴθυθ ἡθο] θοῦ (ταστο χαΐς ᾿Πέθστα ν ἴθ ΗΠ1Ὸ 

Ἰϊηθο]α βαρτα γθύβι. μοβιία. βιρηϊποαίαγ). Ομέτα ΠΠΟΓΆΓΙ 5. ΡΟΒίθυ Ιου 
ἴῃ ἴ01118 3826---- 490 ἰγουβιιιπὶ 94. Ἰπ10: βΒοπιοὶ 20 τὴ ἢ. 3321: νὸ] γΘΓΒΌΠΙΠῚ 

23 τηήθ ἃ ἔ. 864, νϑ] ν. 92 1ηὰθ ἃ ἢ, 382, νοὶ ν. 96 ἴμεΐθ ἃ ἢ. 389) αἰ χααηίο 
οί πορ!ορθηίοῦ, οαπὶ θὲ ΔΛ αυδάἀταίαπ) ἴῃ ἀ6|101}8 παῦθαϊ οἵ ἴῃ ἤπθ 
ΥΘΥΒΙ ΠῚ ἔίβισπο Ο, ΓαΤῸ οἰἶαπι βῖμπο Δ αἴχψιθ ἈΌΟΡθν Δ ΟΠ θ8. Ῥάα]ὺ 

Γγθ  αϑητ ον ὕὰ5. αὐξαΐυν {-σϑαις, -μαὶ οἵο, ἢ ὙΘΥΘΟΥ ἢ ἐθυτη ΓΟ 118 

θη ἄνϑρωπος). ΝΙΠΠΟΠΉ ΙΒ. Ἔχ ΘΟΠΒΙΆ ΗΠ ΠΠ θυ αι πὶ ΤΌΥΤη ἃ, {181} 

ἴ: τἀ] ρΡῃοιοίγρίοα. νοϊαπηῖηὶ πθϊὸ ΡΥ ΘΘΙἶχα ΘΟΠΒρ  οἷδβ ({0].. 21 ἃ τῷ 
ΜΙ ἤθιποιι. ὃ 20,21: πλλμβ Οἷαγο ἰᾷπὶ ΘΧΡΓΘβδα ἴῃ ΡΒΠοΙοκο 1590 

Ρ. 665), οοάϊοθπι υἱεἰππῖβ βαθοι! ΙΧ. γνϑὶ μυίπιϊβ βάθοι!! Χ. ΒΠΠηΪῈ 
ἈΒΟΡΙΌΘΓΘ. πῸ ἢ} ἀπ ]ζο. 

[πβυπὲ ἴῃ οοὐΐοθ ἰβοοταῖ5 ογατίοιθ8 ΧΙῚΧ οὲ ϑριβίοϊαϑ ΓΧ: 
ἑλένης ἐγχώμιον 1, βούσειρις 188, χατὰ τῶν σοφιστῶν 27 Ὁ, εὐαγόρας 
834, πρὸς δημόνιχον 4710, πρὸς νιχοχλέα 170 (πρὸς ἘΣ ΤΝΝ περὶ 

βασιλείας ὑποϑῆχα: βυθβοῦ. 610), νιχοχλὴς ἢ χύπριοι 070, ἀρχί- 
δαμος 80, ἀρεοπαγιτιχός 1020, πλαταικός 120, περὶ εἰρήνης 138} 
(περὶ τῆς εἰρήνης βΒιιῦβον. 1688), φίλιππος 109 ἃ, παναϑηναιχός" 198, 
πανηγυρικός 2495, αἰγινητικός 2874, περὶ ἀντιδόσεως 298 π, περὶ τοῦ 

ζεύγους (βοουπάιιπι Β0 ΒΟΥ Ιρί.) μδρβ τραπεξιτιχός 382, κατὰ λοχίτου 
αἰχ(ε)ίας ἐπίλογος 98 ἃ (ἃ σοΥτ. 2, οὗ, Βα βουρί.), ἐπιστολαῖς διονυσίῳ ᾿ 

ἀρχιδάμῳ "τοῖς ἰάσονος παισίν "Ἰ τιμοϑέῳ “φιλίππῳ φιλίππῳ ἀλεξάν- 



ἀῶ. ἘΣ 

δρῳ 1 ἄσημος τοῖς μιτυληναίων (φοτν. 3) ἄρχουσιν | ἰσοχράτης δ:0- 

γυσίῳ χαίρειν 8980, ἀρχιδάμῳ 400}, τοῖς ἰάσονος παισίν 4040, τιμο- 
ϑέῳ 407}, φιλίππῳ᾽ ἐγὼ διελέχϑην 4108, φιλίππῳ᾽ οἶδα μέν 4110, 
ἀλεξάνδῳ 418, ἀσήμως περὶ διοδότου οὐ ἴῃ πὶρ. ᾿Π θυῖβ ἀπ οἷ! ἢ θι18. ἃ 
ΟΟΥΓ 9 πρὸς ἀντίπατρον 416}, τοῖς μυτιληναίων ἄρχουσιν 419. 

Ερ᾿ϑέο!α υἱδῖπηα ἴῃ ἤμπθ πιϑηοα θβί, οὐπὶ ἔο ἐπὶ οοαἴο15 ῬΟΒέγΘΠ ΠῚ 
ΟΠ ΠΘ8 νου ἢ 8 σίας πολλὴν ἂν αὐτοὺς ὑβαᾳιθ «α(ἱ ἤπθη) πὰπὸ 

Ρουθ. Μαάοτθ ἰᾷπιθὴ νϑβερα Παΐι8 1ῸΠ1Π| (ρΎ]οΥΒ αυϊάθπι ραρίηδθ 
πβαὰθ δὴ ἢ 10 δηλώσατε χαὶ τοῖς ἀδελφοῖς 676) ἴῃ απ θοθάθπίθ ρασῖθα 

ΟΧΡΤΘΒΒ8 58Π|. αὐ Βουρίαγα οὐ ᾿ΘΟΙΙΟὨΪ 118. γΥ118. Θἐϊδιηπα!σ ΘΧχ Ρατίθ 

αὐϊάθηι Ἰοραίαν, Μαιίονο ϑίϊδηι. αὰὸ ΌΘ᾽ ἰἱο μοί ββίτππι οἱ ἴῃ 
ἤνιο ἀθ στ  πιθμέι πὶ ΟΡ , Ῥαπηα τι. οοα ᾽οἷβ ἐο πὸ δάθο ἰοθάδέιηι θϑβί, 
εὐ Πέξουασ πὴ ΤΌΣ 6 ΠΟΙ δὶ ΘΧ πη Θπ γα ἃ αἰγαιηθηίο ΡϑΌ] απ Θχοϑβὰ 
αἰ ρσηοβοδμέιγ, [)θβιιηΐ ἴῃ βοσρέσγα ὁοπίϊπια {ἢ 861 0) οὲ ογδξοπὶβ εἶθ 

ΑμδΠάοϑὶ ἤπῖβ ᾿πάὰθ ἃ ὃ 820 χαταλύσω τὸν λόγον (πῃ πιρ. δά. οοΥγ, 5) 

οὐ ογϑέϊοπὶβ εἶθ Ὀΐρσὶθ Θχογ πὶ ὑβῆηὸ δά καὶ 8 προσήχειν τὰς χοινὰς 

αἰτίας, υὐ ἴῃ ΘΧΘΙΡΪο εἰθβουιρέο ἔοϊατη ἰἶὸ οχοιἀϊββθ ἀρραῦθαῦ: οαϊπβ 
ἈΓΟΠοΙΥΡὶ Ὑθυβιιβ βίησαϊοβ 30. ἴθγθ [ἰθγασιι ἔμ ϊββθ, β᾽π Π Π  Ὶ αἰ 

ἴῃ Γι, οὁχ Ῥαθαίῃ. ἃ 88. οὲ Απεά. ἢ 319 οἱ δ ρᾷοθ ἢ ὅ8,4 οἰποοί, οἵ. 

Βυθυαππ ΠΡ. 45. ᾿λαθίππι ἐαπῖθιι οί, ἂν ἰμἶο οοάϊοῖβ ποιμ}} ἃ 
ἀοβοίαπέ: πἰπηῖγααπι οὐ ϊοπἶβ ρυϊπιαθ ᾿πΒουρεο ἢ 6 18 πιαχῖπν 8 οχαγαία 
οβί, 8θ οηἶββο ἰβοογαίβ πομΐηθ, φαοὰ ἴῃ ἰοίο ἰΌγΟ ποὰ Ὠἶδ᾽ ἴῃ ἰὰ- 

ΒουρεοπΘ ορ  βίοϊαθ ρυΐπιαθ ἰθργθθηάϊέιν. Υ Θβε σία νθγὸ οο] οὐ Τα ΤΙ, 
4υδθ ἴῃ Ρδραίηαθ ΡΥΪ πηι Θ. ΠΙΆΡΡῚΠΘ. ΒΕ ΡΟΥΪΟΤΟ οἱ ᾿Πύθ οὐ ΒΌΡΘΥΒΙΠ , ΠῸῚ 
ὁππὶ Βιιογπιαηὸ ΠῚ ν. 8. αὐ ο πι φυοάδπι μἱοίαπι Πἰγὶ ϑχογάϊιηι 

ἰθβίσηδηΒ. γοΐογθηία ϑββο, βοά Ἰηγο ου! ἀπέ! οουίθι. ΤᾺ Ι  πιπὶ), ΟἿΪ 

ΓΟἸΤα πὶ πα" ΡΥΊ πιὰ ἃ] απο ἀρ] αἰ παέθιη που έ, ἴῃ ΠΟ 56 ΘΧΡΓΘΒΒΙΒ8Θ 
ἔκϑῖ τα ἴάπὶ νἹἀτ (1. 1. οο]. 1852... Θεὰ ὁχ τὸ οαπὶ Μαγεϊπο υἱέαιη οὐδ ουῖβ 
ν6] ἀΥραπιθηία οι ἰππὶ (6 ογα τ] ομθτι5 οἷτιβ ἢ} ἈΠ ΪΒΒΊΠῚῚ 6886 ΘΟ ΠΙΟἾΒ 8, 

(ὐγγθοΐογοβ ἀἸβοθυπθϊ δυηΐ ὃ (νοὶ ὃν, ὁ φυῖθιιβ ροϑὲ Μαγ μι 

ἀσουγα ]ββίη1θ. ὀχροβαῖ ΒΟΥ ηπιβ ΠΠ νυ». ὅ.20 (εἴ, οὔαηι Κι 6} 1. 1. 6ο]. 

[349,51]. ἐοάἀα. ἀποίον. μ. 5, ΡΙΠΠοΙου. 1596. Ρ. 686,8)... Αἴαὰθ βὶρ]α 

ΠῚ Θϑυπηΐ παθο; 

Γ Ρι. -- πηϑητι5 ΓΙ πὰ ἴ ἰθχία ὁοή οἰ. 

ΓΙ ΥΘΙ ὁοΥγ, 1 - ΘΟΥΓΘΟΙΌΠΘΒ. ΠΙΆ ΠΒ. ΡγΠπ86. ἀπ80. ΔὉ αἰγοαὰθ 

ΠΠΌγΓΑΥο ΡΑγέπ. ἴδηι ἰπίου βου θθπή πὶ ἔμοίαθ βυέ, βαθρ ββὶ πηθ ἴῃ 
Αὐϑοραμιῖοο {- ἰπὲ. βοῦῖθ. οοττ.). Βίπρο!αῖίαι ἀὐΐθηι ποίϑαο βαηῖ 

Θ᾽ θη ΠΙΡΓΑΥΤ σΟΓΓΘΟ ΟΠ. 
Γ πϑς. απο. ΡΥ. απαὸ βηΐ ἰϑοίϊοθα. ναυαθ ΟΧ τπϑιποῦία νας 



«ὦ ΧΙ Ἄ: 

αίδϑθ ΟΠ Β1Π1}}} ἰδ πὶ ᾿π θΥ 50υ] θά πὶ [{έθ Ὁ]8 τ π 018} 10 115 ΤΟΠΟΥ απ πᾶ - 
ππῖδιιβ δάϊθοίδθ (πβαπθ δά ἔ. 80). Οὐμπίτα ΘΥΓΌΓΘΒ 81108 δὲ ΟΠ ΒΒ Ομ Θ8 
ΠΙΌΤΑΤΙΪ ᾿ϊευθυῖβ ταὶ παΒο. 5 ΘΟΥΓΘχοαπί γν6] ἴῃ Ὑϑυϑιι Ὑ6] ἴπΠ ΠΙΔΥΡΊΠΘ. 

{πόᾶ6 Ἰφοίίομθδ πποῖα θα οὁχ δγομϑίγρο μοί αβ θ886. 4 εαπὶ ὁοάϊοο 
ψφιοάδηι ναϊσαίο ἴθ γα ΟΠ θὰ8 βθρέθπι ὉΥ ΟΣ 5. Ἑοπ ἢ παΐπ8 {που ϊί, 

τὴ δη θβίι πὶ θδί. 

Γ, τὸ ϑιιθιἀβέοηθθ ΕΠ 6 18 ΠΙΪΠΏΒΟΙΠΒ ΡῈ γ]8 ἔδοίαθ ἃ ἀπιοῦτιε 

ΒΆΘΟ.}} Χ, ΠΌΓΑΤΙΒ. 41 ἀσοοθηίαβ ᾳφᾳαοαιθ οἱ Βρι γΙδιβ ἃ ΤΏ) ὈΥΪππι 

βϑΘΡ᾽ 8. πθρ]θοίοβ ΠΙΆ οὐπὶ οὐταὰ δἀάϊάογυΐ. Αἴ(μιθ ΒιΘΥ ΔΙ Πτ5 
ἴγ68. Θ᾽ πβάθπι ϑϑίβῖβ ΘΟΥΤΘΟΙΌΤΟΘΒ (14. 1Ὁς 2) 184. Ἰηΐθ 86 εϊδεϊηχι, υἱ 

ΟΟΥΓθοΐοτοβ 2. (αἰ γαπιθηΐο πἰρτὸ δι} δὲ 10 (αἰγαμηθπίο ἔμπβοο νοὶ] 

818 Γα 0. ΠΒ11Π1} ΠῸῚ 118] ΘΥΤΟΤΘΒ ῬΤΊΠΠ8Θ ΠΊΒΠ11Β, ΟΠΙΠἾθ115 ἔθτο ᾿0018 τϑοίο, 

Θτῃθηάανββο βιαίπθυιί. (Οοσυθοίοσοπι νϑγὸ 16. (πἰγαπιθηΐο υἱτι αὶ ΠΒ11Π|: 

ἴπβοο ἐαπιθη βθοιπάμππ, οἰ πὶ 1]. 1.) 'π τα οἸθι8 ααδέθαοι ΡΥ ΟΥ  θῈἙ 

Ἰϑοίΐοπθβ ναγιδηΐθβ ὁχ τνυϊραία θ]ΘΓα 06 πηθηοτὶα ἀθρτοιηρίδκ 

ἉΒΟΥΡΒΙΒ86. οἱ ππιπ]4 ΘΙ 16. ἴῃ Θπιθηάδηο ΘΧΘΙΡΙΔΙ ΠῸΠ 801πὶ γί 

πϑοθβϑιἐαἀϊηθ οἵἵπὶ ΓΟ σοπἰαπηοίυμπι, 80 απὶ 1π ΟΥ̓Δ ΪΟΪ θι15. ῬΥΙΟΥθ118 

οαπὶ ναϊρσαῖα τηθιποσ α σου ΠῚ.  δέτιπὶ δ ἢ] θ 1886. οθη δας. (οάϊοθ. ἰδιπθῃ 
ἀΠΠρομίθυ στοἰγαοίαίο ᾿ἴρ8θὸ ὁογγθούοποθθ 18 οἱ 10 ἂὖ δοίθπι ᾿ΙὈΥΆΥΙΟ 

(ΞΞ 10) ῥγοϊθοίηβ θβ8θ. αΐπι8 δέγαη θη) Βᾶ 006. γανὶαΐ, ΘΟΥΥΘΟ  Ο1} 65. 3) 
Υ6ΓῸ, 088 ΥὙ6] εἶργαθ βυπΐ γ6] συθίάαθ (6. ας. ἴῃ Βιυβῖγι 46) ν6] 80}- 
νἰτιάθ8. (6. σ. ἴθ Επαρογα), οὐπὶ ΘΟΥΓΘΟΙ ΘΗ θ118Β 1 Ὁ πῸἢ ΘΧ ἃ]ῖο φαρίδπι 
ἔργο, βοᾷ οχ ἰρβίιβ ΕΠ ΥΌΪΔΕ18. ἈΥο οί ρο εἐἰθριοίαβ οββὸ ΠῚ ΡΘΙΒΙΙαΞΙ. 

Εὐθηΐπι ΘΧΘΙΏΡΙ απ. ἢ Ππνὰ ὁομ πη παι πὶ οταῖ; ναυαηΐθβ γθγὸ ᾿ΘΟΙΟΙ ΘΕ. οἱ 

ἃ ΠΙΒΏϊι ῬΥΪΠἃ ΠΠΟΙΔΠ ΘῈ ΠΣ 6.18 οὲ ἃ ΒΕΘΙΠΊΔΠῺΪ οοΥγ. 1 ἃ ἴῃ ΕΥΡΙΙΔΕΒ 

ΤΆ ΚΙ η6. ποίαίαο οὰπὶ Θοάθπι ρου πϑϑηΐ (πβαὰθ δὰ Ναὶ Αὐο ἀπΠὶὶ 
Οὗ σον. 10 ἴῃ ΝΊοοοΙ. ἃ 89, Ατομιά. ὃ 11), ἔα αἰπν ἴα ἔθγθ ρασγίο ΟῚ ΠῚ 

να ρα ἐ8 ΟΠ βΘἢ θη ἐθ Θ᾽ ΒΘ ΠῚ ΟΠΊΠΙ ΠΟ ΦΘΠΘΥΒ ΒηὉ. ῬΟΥΤῸ ΟΕΆΠῚ οοὐ- 

γοοίον 23. πα τατὸ ἰθοίοποβ συ ]ραίμβ ῬΘΕΒΙΠΙᾺΒ ἴῃ ἰθχύιπη ἱπάχὶΐ 
(οΠ ἸΝ 30. ΚΝ 28, 86, ΥἹ 6, 12, ΝὟῪῚΠῈ 18, ΥΠΙ 18... 19. οὐπὶ γρ., 21, 41, 
48, 52, 61, 61, ΧΙ 7, 22,8, 88, 89, 42, 50. οἷο.), φυδῦαπι ΟΥ̓ ΒΊΠΘΙῚ 

οιάθπι ἔοπεὶ ἴδοι !θ ἐσ θυδ8. )θηϊααθ πιᾶπιβ ἢα8 Θπιθπά δίγιοθβ ΟΠΊΠΘΒ 

Βίπια! ὑροῦθ ἕπποίαβ θββθ ΒΘ ΠΊΔηΠῸ δαοίοσο ργῸ οογίο ΑἰΗΓΠΊΔΓΘ 
᾿ϊοθῦ, φααΓα ΠῚ ΘΟΥΓΘΟΙΟηΘ5. αὐ ἦν δρρδγαΐα. οὐ ἶθο βοιπηρσαιηιβ Μ1Π}] 

᾿πέθγθβέ, Πἰδὶ δΐαιο πιοάο ἰηΐθτ 80 ἠἐϊθυαηί. Οὐπέγα ΒΈΘΙΓΊΒΙΠΙΙΠῚ 

ἀυΐθπ, 40} ἀθ σογγθοίουβ 2 πίη θὰ5 αὈΐαιιθ. ἤθυθ ρυο θα πα ἷβ Ργαο- 
Ῥτοροτο ἰυήϊσανη (οἵ, 11 Ρ. 1118 δὲ 30), οογγθοίογθαι {Πππὶ πο Βοΐαπι 

᾿ἰθοῖϊοπθ8. γπ]ραίαβ ὦ τᾺΤῸ ῬΘΓΡΟΥΓΆΠῚ ἐϑοθρίββο, βοὶ ἔπι Πἰἰἀϊποβὸ 

ΞΆΘΡΙΙΒ. ΠΙΆ ΠῸΒ ΟἿ ΠΙΆ 6. ΒΟΙΙ ρα ΟΠιπι αν ββὸ αἰαιὸ ΘΟΥΓΙρΊθ86. (οἴ, 



Ὡς ΑΝ ὩΣ 

ΠῚ 22, ΤῊ 26, 80, Ἃ 8, 85, 4ὅ. ΥἹ 40, ΥΠΠ7ΤΊ1. ΓΧ 1, 3.49 οἰς,) [6- 

πθηἤππὶ οί, τ πῃ σου οι. οἷν οἱ δὐάἀιαπηθηιῖβ τοοθπβθηαϊε 

ὀδα 006. ΟΡῚΒ 811. ΑΟ οογγθοίοστο 1 Ὁ οὔατα Βοιο α ποπ}}}α Ὀτονῖα ἴπ 

ππΔΡρῖΠπ6. ἀἀϊθοία βαηΐ, οἵ, ῬΗΠοΙου. 1896. υ. 057. 

Γ, τ3ὸ πΔΠ185 5860 }}} Χ],, αιᾶθ ΘΉ]ΔΠ10 ογαβ80ὸ οἱ δίγαπηθηίο δα Ὁ γ1:- 
θϊοαπάο οαπθϑοθηΐθ πο} ἰΘΥ Θ᾽ σΟΥΥΘΧΙ (6. ν᾿ Ραπδίῃ, ἃ 20, 14], 

183, 251, 267), Ρ] τ  πηῖβ ἔα πηθη ἰ0018 Ὑ6] Βργὰ ὙΘΓΒΙ ΠῚ γ6] ἴπ ΠΙΒΥΡΊΠΘ 
᾿ἸπΘο πὶ ἀρρΙηχιῖ, αἱ Ἰθοί ΟΣ ἶ5. ἃ πιϑηγοῦῖα γα] χαΐὰ (μ]θγαπιηιο οοὐ Ἰοἷβ Δ) 

γαγθίαἴθιη βρη ἤοαγοί. [ἰθὺ ὁονγϑοίοσθη, 6 ηῚ ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΙΟΙ 15. αὐ 
Πϑιπομίοιπ), φα ΝΊΘοοΙΘ., ΝΊοοοΙο, ἀθ Ρδορ, Αμε οκὶ, ὁ Ὀὲκ᾽8, ΟΡ βίο δ 
[γυβίσα. ἀπο γα8, Μααν ϊηιβ ποία οἴτ.“, ΒῈΘΥ ΙΔ ΉΠΕΒ δἰ σῖο ἡ λγ. “ {({ ποῖ. 

"1, 5) ἀθβισηανογαί. 
Γι Ξε ΠΙΆΠῸΒ. ΒΆ6Θ0}}} ΝΠ. (οὔ, Κἐ6}} 1]. 1.),. οαλαβ σοΥγθοίίοπθβ (αἴγα- 

πιϑΐο τανοὸ ΥὙ6] υἱν δὶ ἔκποίαθ) ππαχ πα ὁχ Ρασίρ αὐ Ἰίθσαπι νυ]σαίδο 

τηθηιογαθ (Ἀπ 86. Θ᾽ υἱ νιον) τϑάθαπῖ, πομπὴν ὃν ΠΡ πὸ 
παίαθ δαπΐ (6. ὦ. Ῥαμδίῃ. ἃ δ0, 145... 91... Ιὐχοπιρίθηι δυέϑιη. οαπὶ ἴ- 
υἱπαΐο ΘΟ! ] δέν ἴῃ Αὐομ απο τη ποι θγαΐ, αιοι ᾿ἷ οοσποβοίξαγ, αιὰθ 

«ὦ Αὐο μά, 5. Ὁ ζητεῖν ἴν ππανρΊη6. ἀβουρία βυηΐ: ἐχ τούτου τὸ λεῖπον οἱ 

αὐ ὃ 231 μοβὶ πράξεις: μέχρι: τούτου τὸ λεῖπον τὸ ἐν τῷ (τῇ ἢ) διζλί(ῳ). 
(ονγθοίΐοοθ εἰθδαμέ ἢ} ΟΥΑΙ ΟΝ. αΠΠπ||8 Πα ρΘ θα. οἱ οομηίγα 
Ἰμοο θην δὲ ἴῃ θρ βίο 8. : 

Γ᾿ τς ΘΟΥ̓ΤΘΟΙΌΠΘΒ. πιδμι βάθοι! Ν ΤΠ. ΡῸ. τοί οι !Πσθη} (ὁ χ- 
ΟΘΡΕ 5. οταϊοπο ΤΎαροΖιοαὰ. οὐ ορ βίο 5) αἰταπηθιΐο ποιηππ απ νατὶ- 

"6 ἀϊδροιβῆο, ἀπὰθ ὁχ το οατῃ Θ᾽ οοῃπιποίο ἢ σϑπίθυ. Δ ΠῚ 110 
ἀπιοίαθ καιπῖ. [ἢ ΟΥ̓ ΙΟθι5. ῥυἹου θι5. Πείθσα ν ἃ. (ἰ. ραγαρορίοα ἃ σοΥῦγθο- 

ἴ0 ΓΘ ΒΕ ΘΡἾΒΒῚ 16. ΘΧρΡι ποία Υ6] Θλᾶβα θδί, οαΐι8. Δ οσβ μοβῖθα δ ἐμ θι 8}. 
1)6 β Πῃοπιθέραθ ἴῃς πο. ΠΌγῸ γὙϑβεῖρ β ἰθααθ ΠΘΙΙΘΟΗ δὲ βοοὶ- 

ΟΥΙΠῚ ΟΡοτα νά θαβ θὰ, απ ἴῃ οαρῖτο ΠῚ. ΘΧΡΟΒα, 

Οοάϊοθην ΕἸ! ηαΐθμι ᾿μἴΘῚ ὉΠῚΠ65. ΡΥΐπ5Β ἀἀμιθις ΒΘ ΚΚΘυιβ, 
4} ἔδηηθι ἰθυὶ βαὶ πΘρ θη οΥ ἰᾶπὶ ὀΧχοιββὶ ἰδοῦ ομθ8. οὔ) οαπὶ ἰπ- 

οατία, ἢ ἀρραγϑῦι ΘΠ Ομ ἷβ ἀθβου ρϑῖῖ, αὐ νυ θ δε σγαν ββίπηδθ Β00}6- 
ππθητ} ΘΧ ΒΟ. ΘΑ 15 8118 ' Αοβ ἀοα θα ΘΥΟ  ΠΘμ815 1801] μν. 1034 
ΘΟΙΠΡΟΠΘΤΘ. οορογθίαν. Αππὸ 1859). σοι σοι. εἰθιιο ὁοπία! “δ, ΗΔ]- 

Ὀογέβηια, οαϊι8 ποίαο, ἴῃ ογαϊτοπο ΝΊοΘοΪθα. οὐθηα. (1890) μεαθβίο 

ποτα Ὑ ὁγβιιθοίθηϊο (οἷν ᾿. 8071 δὲ Ἠδ] ονίβινα. Αι νογβανία. οὐ θα, οὐ, 

νὴ Ηουνθσάθιη ᾿κ90 υ. ἈΝ ΧΎ. Ροκβίοα σου οὶβ μανίομι, δ ΘΡΙ βίο [δ Ἑ 

ΧΕ οι, ᾿πβροχὶς ἢ. Ἡοτγοθονῦ (Πρ δεο! οσγαρη (ὑγαθο 1529. νυ. ΧΤΙΥ 
οὐ 819,86). ογαϊςοηθιι (6 Ὀἱσὶβ Ητσ. Τοο (ἢ ἀπ νης Μιβ. θη. 

Ιδττ Ρ. ὅθ0),. ογαέίομοηι «ὦ ΝΙοοοϊοει ἰξοσθ. ἃ. δία (ἢ πβαπὶ 



-- ΧΠῚ “(- 

Βοδοθποὶ, οὗ, πὰ ράργγυηι Μαβ51].). [8πὶ νϑύὸ δοουταίδπι οοάϊοῖὶβ ἐ.. 
Βουρθ οθι. οὐπὶ ΘΟἸ αἰομθ 1 ἀμθσΎτοὶ σομιροβιῖ ΑἸΌοσίαα Μαγέη 

(1,90 Μαμπαβοῦῖ! εἰ Ἰβοογαίο ὑυθίηαβ ΟΧῚ ἀθ ἰὰ δ αἰΐοδπθ, ΒΙθ]ϊοίμδαιθ 
68 ὅδο]65 ἔγαιιοαἶβθβ ἀ Αἰ πδπ68 δὲ ἀθ ἤοπιορ, ἔδβοϊο ΧΧΠῚ, Ῥανὶβ 1881), 

(Ὡ Ἰϑοιομῖβ ναγιθίαίθη) 'πθ Επαρογα, Ἠθίθπα οὐ ἴῃ ΡΝ Ρρο (ὃχ 

Ραγίθ) μοβέθῃη ρυθ]οαν (Νοῦν θ} 1905 ὀΐιθβ 80 ἰῸ πηδημβουὶ 
εἰ Ἰβοογαίθ ἀὰ ἴοπάβ αἰ θῖη, ἤθναθ ἀθ ρῃῖ]ο]. ΧΙΧ 1895 γυ. 128,8 
οἱ 188,90). Αἴαιθ ροβὲ ἤσπὸ νυἱσὰπὶ ἀθοίιπ, ΗΘηγοὰβ ΒΕ ΘΥΙΏΒΉΏΠΒ 

βέἰὰ Βα πὶ ἴῃ οοάϊοθπὶ σοηγ ον, ἀθ 0 βυιητηᾶ οαπὶ αἰ] ρ θη α Ὁ 
᾿πέθρτο ϑχοῖθβο θχροβαϊ ἰὼ ΠΠΌ6 1], ΠῖΘ Πα ἀβο ιν  ]οἢ6 ΤΠ ϑυ] θἔϑυιηρ 
εἰὸβ Ιβοκγαίθε, ΠῚ. Πθὸν ΕπὈϊπᾶθ πὰ βοῖπηθ Ὑ ου  η ἰβο α “. (Ρτορτ. 

Βοτοὶ. 1880), Ροβίᾳιαπι ἴᾶπὶ ὅπ πὸ ἀπίθ ἰπ μαγίθ ῥτίοσθ (1. 16 Ηδμπά- 
ΒΟ τ θη ἀθν Ὑυ]σαία, 1885. ν. 16 54ᾳ.). ΡΒΠΙΡΡΙ οαπὶ Ὀγθὶπαῖθ ο0}]8- 
ἘΙΟΏ 6 ΠῚ ΡΟΘ]ΟΙ ἴαγ}}18 ἔθοθσαί. Αἀ Βυθυμδπηὶ αὐΐθπι βία ἀϊαὰ ΒΗ ἀοΙρ}ὶ 
Βοοῖ εἰϊδβοτίαιο . 6 οοάϊοῖὶβ ᾿ϑοοτγαίοὶ {πη ὲ18 (Γ) δαοίον ἐδέθ" 

(Η δι ἀθιθουραθ 1883) δμαυ Ἰπᾶρη Δθβ πα πα οϑί, αυ8θ Υἱχ πουὶ 
αυϊάψααπι ἀρ οοάϊοο αἰ! . ἴρβθ Βυθγιμδπηὶ οΟἸ αὐ ηθ πὴ ΠΕ ὁ0Π- 
ΟΘ588η1 Θὲ ΟἿ ΠῚ ΥἹΓΟΓῸΠῚ ἀΟΟἰΟΓΆ,, ΠΟΒ ΠΟΙΏΪΠΑΥΣ, ΟὐγΒ δὲ οὰπὶ οοαΐοθ 

ἰέθσαπι ΠΟ πη 10 ΘΟΠΙραγανὶ, τ 6. ΘΟ σΘ ἢ ΡΘΗ ΒΒ πη ΟΡ ΠῚ 
δαῦοτο ἰασθ ᾿ἰοθαῖ οοπέθηοτο ΟΥἿὮ οδρ. ΠῚ. 

2) οοὐ.. γθῖηαβ 112. ποτ. ἴῃ ἴο]. τπἰη. (217 Χὶ 17 1}... ὁπ.) 

[01}. 100,4. βαᾶθ0. ΧΥ͂. ἃ Ιοᾶππο βδοιίατιοία βου ρίαβ. [ἢ οοάϊοθ ποὺ βρ]θῃ- 
ἀϊάο Ἰηβμὲ ᾿βοογαῖβ οὐαί θ8 ΧΙΧ; πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας 

1 ἃ, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός 6", Ῥαπορ. 284, Ηρϊ]θη. 880, παρ. 40, 
ἐγχώμιον πρὸς Βούσιριν 49, ὁ. Βορϊδέ, δ4 8, Ὀ]αίαϊο, ὃ6 Ὁ, Ατοορᾶρ. 88, 
ας Ἰοολς, 110, ἴὰ αίμγη. 148, ἀὁ Ὀἱρὶ8 τῦὺ, Αθρίποί. 818, τα- 

ρΡϑαῖς. 800, ῬΒΠΙΡΡ. (βῖπθ ἐϊξα]ο) 938, ἀθ ββοθ 1098, Ατομ. 1240, 

Αμεοβ. 1868, ἴθ δ] ] πη. 1588: ἀοῆοιε τὰ καὶ ΟἹ τοῦ δικαίου ζητοῦντες. 

ΟἿ Μαγίϊῃ 1. 1. 1881 γ».ὄ δ.ὃ 9οὲ ᾿ηέγα ἡ. ΧΠΙΧ. 

8) οοὐ. δαξίοαπιβ 64. (ΞΞ Φ), πιϑιῦγαι. ἴῃ [0]. (81 ὅς, Χ 20}), 

681.) [01]. 2589. ἀπηὸ 1210 ᾿ΓΠΙΘΒβα] ποθ ἃ ΘΟΠ ΡΠ] αΥῚ θ118 ΠΙΌΤΆΤ 8. οΘοηθοὐα8 

ΒΘΟῦ Πα πὶ 5 ὈΒου ροποπι ἔ 2890: ἐτελειώϑη ἢ βίδλος αὕτη χειρὶ 

γραφεῖσα ἑχατόγχειρος ἐν ἔτει ς«ψοη (0178 τηὰμαϊ τὸ 1210 ρ. ΟἾγ, π.). 
Οὐοάθχ πιϊβοθ! αηθιιβ, ἀθπὶ ἴἰαπὶ [ΠΒΘΠΘΓῚΒ ΔΟΟΌΓα 8. ἀθβουρβι (ὁδῃν- 

Ὀὔσμον ἔν ῬΏΪ]ΟΙ. 1873. ν. 140 δὲ ἴῃ ϑάϊομθ ΠΙοηγ 8} Ἠα]ο. οαμὶ Ἠδάθυ- 

το θτο οὐγαία γο]. 1 1899 ν. ΧΤΙΧΠΠ), ἰμἰεῖο παροὺ ᾿ἰβοογδί!β 

ογδέϊοηϑϑ ΠΠ: ἐλένης ἐγκώμιον 18, εὐαγόρας 4Ὁ (αἀ 8.Ὁ). 4188. ῬΓΘΘίρου 

αἰἰα --- ΟΠ ΠΙΘΙΟΤΆΡθΟ Αὐγαπὶ ἐπιχτήτου διατριβαί, 1088}, Βγηθθιὶ, 

ΑΘβοιηἷβ θὲ οὐβέϊομθθ δὲ θρί βίο 8 --- Βθαυπηίαν ορ᾿ἰβέο  αἂθ βοογαίὶ- 



οοτὰπι (ΧΧΙ. οἱ ΧΧΠΤ.) 2071}, Ἰβοοτϑίϊβ πον θη 208 Ὁ, Θοογαίῖβ 915 8, 

8118. ἘΡ βίο! αῦιπι γϑγὸ ᾿ϑοογαίθασγιπι ἶο θδὲ ογάο ἰσοχράτης ἀρχιδάμω 
χαίρειν 208}, ἰσοχράτης τοῖς ἰάσονος παισὶ χαίρειν 209, ἐσοχράτης 
λυχόφρονι χαίρειν (αυδθ οβέ δὰ ΠΙΘηγβ᾽ιη}) 210)», ἰσοχράτης φιλίππω 
χαίρειν " οἶδα μέν 211, ἰσοχράτης φιλίππω χαίρειν " ἐγὼ διελέχϑην 3124, 
ἰσοχράτης ἀλεξάνδρω χαίρειν 212}, ἰσοχράτης ἀντιπάτρω χαίρειν 2184, 
ἰσοχράτης τιμοϑέω χαίρειν 218}, ἰσοχράτης τοῖς μιληναίων (5. τ. οοττ. 1) 

ἄρχουσι χαίρειν 214}. Ὀϊδραΐανὶ ἀθ οοάϊοο ΒΙ]ξέθν ἢ. ἃ. θαγ ον. Ογπιηδ8.- 
ΘΟ οβοὴ ΧΧΧΥΤΙ 1901 μ. 352,17, Αϑβομῖηῖβ ᾳ. ἔς ορίβέοϊαθ 1904 
Ρ. ὃ οἱὲ 898ᾳ. ΟΥ̓ οδρ. 1. 

4) οοὐ. ναί οαπὰ8 θὉ (-- Λ)ὴ, πιϑιηθγϑη. ἴῃ 40 υΐη. (21, Χ ΊΤ τς 

6η1.) [0]}. 804 παιπο ἰπ ΠῚ νο}}. Πρ αἔτβ, ἀπηὶ 1068 βοοιπά πηι 8 ΒΟ ρ ϊ ΟΠ ΘΠῚ 
ἴ. 304} ἐτελειώϑη ἣ βίβλος αὕτη παρὰ ϑεοδώρου | ὑπάτου χαὶ βασι- 
λικοῦ νοταρίου γραφεῖσα οἰϊκεία χειρὶ αὐτοῦ μηνὶ ἀπριλλίω χε΄ ἵνδι- 

χτιῶνος πρώτης [ τοῦ ἁγίου μάρχου | ἔτει ςφοα΄ (657] πὰπάϊ τὸ 1068 

ν. ΟἸν. π.}} κύριε βοήϑει τῷ τοῦτο γράψαντι ἀμήν, οαϊ πιδῆν8 ΓΘΟΘΠΕΪΟΥ 

(3) αἀάϊάϊε ἔχει τὸ παρὸν βιβλίον φύλλα τ΄. [π΄ οοὐΐοθ Ἰθσαηίαν 
Ιβοογδίϊβ ογαΐξίομθβ ΧΧΙ; ἰσοχράτους πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 1 ἃ, 
πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας ὃ, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός 14Ὁ, πανη- 
γυριχός 20 Ὁ, ἑλένης ἐγχώμιον ὅ98, εὐαγόρας ΤΌ, βούσιρις γγ. (ἐγκώμιον 
εἰς τὸν βούσιριν ἴῃ πιρ. 8; βουσίριδος ἐγκώμιον Βαῦβογ. ΡΥ.) 888, χατὰ 
τῶν σοφιστῶν 930, πλαταιχός 988, ἀρεοπαγιτιχός 107 Ὁ, φίλιππος 121}, 

περὶ τῆς εἰρήνης 147, ἀρχίδαμος 1718, παναϑηναιχός 189}, περὶ 
τῆς ἀντιδόσεως 2380, κατὰ τοῦ λοχίτου 202, πρὸς εὐθύνουν: ἀμάρ- 
τυρος 268, περὶ τοῦ ζεύγους 268:. αἰγινητικός 2704 (αἰγινιτικός 

8110 801.), τραπεζιτικός 2848. παραγραφὴ πρὸς χαλλίμαχον 2980. ΒοΙῖρ- 
ἐπ ΓΘ ὙΘΙῸ ἱπ60108 οχ ἰαυϊα ρῥῃοίοίγ ρῖοα αἰΐθγα. πὸ γ ] 1 πὶ Ργϑϑῆχα 
σΟρΠΟΒοΘίασ, 486 Τη8186 ΘΧΡΙΘΒΒ8 ἰ8πὶ οὐδὲ ἰὴ Ρ]Π]οΙορο 1896 νυ. θ60. 

Οοάθχ απίθαπμδπι ἴθ ΟἹ οἰ Πθοαπ Υ αἰϊοαμαιη ἀθ] αἴιιβ θϑὲ, οαβιι8 
ΨΆΓΙΟΒ Β50}1{, οαπὶ ἰρτιθ οΟΥΤΘΡίαΒ, 4] θένα πὶ ΤΌΠΟΥ πὶ πὰρ Ίπ 68 δά θαϊέ, 
ἰμἰο οοπιρίατα ἴο]α δπιῖβουῖί. Εἰθηϊπι ἀαδίθυ ἸΟπ απ Πιυπιθτὶ, αυΪ 
Δη  αυϊἐ8 ---τ ὨΘ4ῸΘ ἰβηηθη ἃ ΠΙΡΓΑΥΟ 'ρ80 ΠΟΘ] 6 ἃ ΘΟΥΥ. 2 --- υἱ πιο 
ὀπΐαᾳαθ αυδέθγη! ἢ} ΠῈ ἴο 10 ἴῃ ἰΠΙΘΥΙΟΥΘ ἸηδΥρὶπθ δαϊθοιϊ ϑγαμὲ, ΒΡ - 

Βιηΐ ἢ: Δ 120, ς 280, Ζ 86} οἰο. υὑδβαὰθ δὰ μαὶ 8000. ἴὕὅπάθ οοὐϊοὶβ 
Ἰηϊέῖο, αααίξαοῦ [Ο]οσα πη ̓ Υοσα πὴ ἰοοο, ἐγθ8 ΟἸἷπὶ 48 θ ΓΟ 68. Ρ͵ΘΠΟΒ 
24. ΤΟ] οσα πὶ Θχβϑε 1886 πο ]Θπίθ ἀρραγοί. Ουδίίζαου δυΐθη [ΟἸα 1118 
Ἰ-τ-ά, 4υ80 οταίϊοηϊβ Ὠϑπηοπίοθαθ ραγίθπὶ ῬΥΪΌΤΘῚ ὑ8η160 δὰ ἃ 40 
οἰχονομεῖν ἀεὶ τὰς τέρ (ἴῃ πιθηθτϑηδ ΥΘΒΟΣῚΡ (8) οοτμηρ οί αν, 886- 
οὐἱο ΧἼΠΠ. βομο! αβίαδθ γθοθηξουὶβ πηϑηὰ (- οονγ. 3) νἱἀθηίυῦ οοηϑουὶρίϑ 



ὑῶν ΔΕ. Νς 

Θβ86. αὐ ἰδοίαγαια. {Πππὶ οοάϊοὶ βαθοῦϊο ΧἼ|Π]. νὸὶ] ΧΙΠ. Ἰαίαπι 886 

ϑ᾽ασθαί. Ουδθ γὙϑτῸ ᾿ηἰέο ΕἰὈΤῚ 1ῃ [Ὸ}118. ἀπ ϊβϑὶβ ΟἸτη ϑχαγδία ἔποσὶπΐ, 

οοηϊθοίο γα ἔμ }}} ΘΟΙΒΘΩΙΙΘΙΊΒ, 51 πηθοτι. δ. ΓΘΡΟΪΔΥΘΙΪΒ: ΘΌΠῚ ΡΑΡΊΠΑ 
Βουρίηγδθ δῃέϊαυδο ἴῃ Λ (22---28 νϑυβαιπι; "Δ 118. ΤΘΟΘΠΓΟΥ ὙΘΓΒΙΙΒ 
2] ---28 Πδθθι) υϑυβῖθυβ ἔθτθ 24. δά οπὶβ ᾿ΓΘαΘγίαπαθ τϑβροπάθαί, 
ΡΑΤΒ ΟΥ̓ ΪΟἢἾἶΒ ΠΟΙ ΪΟΘαΘ 8 ΠΊΪθδᾷ οοάϊοῖὶβ ΡαρΊα8Β ΟἸΤΟΙΟΥ 143}. 
ΟΟΠΡΙΘθαί. οβίαηΐ οὐρὸ 9. ̓,, Ραρίπδο, αἴθ ᾿βοογαί 8. υἱίαθ ἴῃ οοάὶ- 
οἷδυβ ΠΝ βουναίαδθ μίαπθ οοπυθηπηί. Ῥγαθίθυθα ΟΥ ΙΟἢ ΠῚ ἀγρβι- 
πιθηέα, αἴᾶθ ΒΟΥ Πμ5 δὲ ἰρβα οοάοὶ ἐπ εϊε (1 ρ. 6), ἴπ 90 ἔιῖββθ 
ὩΘαυθαηί. 

Εὔδπη ἴθ πος ᾿ἰῦτο σου ΓΘοίουΘ8. θ᾿] 68. Δ] ρθηΐθυ ἀἰϊβεηριθηᾷὶ 
8ιηξ, αὐ θ᾽ διιοίου!αίθ δογιμ τοί ἰπἀϊοθέμ", ΟὉἹ 8ππὲ (π᾿ Ραγίθ 
Δη 608) 

Λ, Ξε σου θοίοΠ65 ΠΠΌΓΑΥΙ ἰρβίαβ, αἱ σα πὶ ΟΡῸΒ ΔΟΒοΪ αἴππι ρ6Υ- 
Ιοσογθί, αἰγαπιθηίο 8 ἤσβοο ρα! α! πὶ μα]! ἀϊογθ, ααδπὶ αὰὸ ἴῃ ἰθχία 
Θχδτδηἦο 0808 ΘΓαΐ, ΘΧ 800 ΘΧΘΙΉΡΪΟ ΠΟΏΉ.}18 οπιθηάαν! αἰᾳαθ θεϊδηι 
ΒΟΠΟἾ 8. ἰηέθυ βου Ὀθηά μη ἰᾶπι ἴῃ πηπᾶγρῖηθ οί αἰαὶ ρδῖιοα δαάϊθοϊξ, 

Λι τὸ ΠΒΠΠ8Β Ρ80Ϊ]Ὸ ΤΘΟΘΗΓΟΥ 840 0}}} ΧΤ ΙΧ ΤΙ. ααδθ αἰγαπιθηΐο 

ΡΙΘυ 46. βυ ν τἀὶ (γ6] ἴμπβοο υἱγθβοθη θ) ΘΓΓΌΓΘΒ ΠΠΌΓΑΓΙ ἔγθαιθηΐθβ 
σΟΥΓΟΧΙΣ οἱ ἰδοῦ δα ΠΟΠΠἢ]ὰ8. αἷν {ΠΠ0Ὸ (βοουηάιτιπι ἀὐο ΠΘ ΥΡῚ ΠΙΘΠΊΟΓΙΆΠῚ 
"180 68Π1) Το] οίαθ Θχρ] θη ἀδβ οὐγᾶν!. Οο οὐπὶ ραΥ πὶ ΘΧ ΠΙΘΠΊΟΥΪΆ 
οοάϊουτῃ (οἵ. ῬΏΝΡΡ. ὃ ΤΙ, 12, 104. 107, οἴαπι 16, 15, Ατομά. 93 οἷο.) 

Ραγάπι ὁχ ἰἰϊάϊηθ νἀ θαίαν ἐβοῖι πὶ θβ86. (οὔ. ΡΒ ΡΡ. ὃ 18, 10ὅ, 110, 
ϑέδηι 102, ἀθ ρββὸθ 12, 128). ὀχϑῃιρίαμ ἃ οογγϑοίοστο 8} ] ἔα πὶ ἰά θ᾽ 

[υἶβ8θ. αἴᾳαθ οοὐϊοῖβ Δ Ἀγο οίγραπι ἰᾳτο οοἸ ρίαν. ΒοΠο πὶ ραγγ ΠῚ 
αβουσὶρία πη οδϑέ δὰ ογαῦοηθιη 6 Ῥαοθ ὃ 8, αἰϊὰ ἔογίαββθ αὖ ϑοΐθπι δἱἐ 

ΝΙοοοΙθα (ἢ συμμαχικός) 8. οὐ Ηρ]οη. 23. 
ΛΔ; τὸ ϑιηθηἀδίίοηθβ ΓΆσαθ ἃ πδπι βαθουὶϊὶ ΧἼΠ. (ρἰθγαθαιθ υἱ 

γἱάθίμγ ἴῃ οταίϊοπθ ἀθ ρ8060) αἰγαιπθηΐο ἴμβοο γ6] ρΈ}1}ὺ ἴδοίαθ. Θυδθ 
ΠΙΔΠῸ8 ρμοϑὲ οοάΐσθηι 'ἴσηθ σογτρίαπι (οἵ. ἔ, 17.2.4) οἰΐαπι 8" 8 ̓ππηΐα 
ΡΟΓπιυϊᾳ ᾿Πθτῖβ ρθγο ὈΒουγὶβ θὲ ΟΠ ΡΘΠά οβὶ8. 'π [ΟΠ ΠΟΥ ΠῚ ΠιδΥρ ΠῚ 8 
ΘΧδγαΥϊΈ δὲ ογδϊοπΐβ ΠΟΠπιοηΐοθαθ Ραγΐθ ΠῚ ὈΥΟΤΘΠῚ ΒῈρΡ]ΘΥ 886. οἱ 
αφαδίθγη! οϊ Ὲ8Β ποῦοβ ὁχ πιυίαίο οοάϊοὶβ βἰδέι ὨΠΠΙΘΙῸΒ ἴῃ ΡὈΥΪΠΊΟ 

αυοααθ ἔο!ϊο δὐἀϊθοῖββο υἱάθίανγ: α΄ 1 ἃ (4 [01].), δ΄ ὅ8, γ᾽ 184. (9 [0]}.), 
δ᾽ 324 (6 [0]}.}, ε΄ 294 (9 [0]].), ς«᾿ 878 οἷο., ια΄ 114 (6 00]}.).ὄ ιβ΄ 888 

οἷο, χη 2914 (9. [0]].), λϑ΄ 8008. 

ΔΛ, τῷὸι ππϑπαβ 8860 0}} ΧΠΠῚ ΧΙΥ. αἰταπιθηΐο 88 απο, αι88 Ροβὶ 
ΘΟΥΥθοίογθπηι 8 (οἴ, Ῥαπθρ. ὃ 96 οἱ βοιο α δὰ ΝΊοοοΙθπι (ἢ συμμαχικός) ὕ, 

ῬΒΠΙΡΡ. 59, Ῥαηδέν. 2: οἵ ῬΒΠ]οΙορ. 1890. μ. 062) νοῦθα οοΥτιρίθ ἐγὰ- 



5»... ΡΤ... 

ἀϊία σοπίθοίατ]β ΠΟΙ ΠΩ] 08ΠΊῚ βαηαγὶ (οἵ. 113. 117. ΠΠ16. 234, 25, 84, 35, 

31, ὅ8, 64 οἷο.: ἰτοτῖτβ ΠΟΤῚ πιθπιουατη ΠῸῚ ἀθρυθῃθηάδβ πἰδὶ δὰ ΝΊοοεϊ. 
ξ 2 -Ξ Γ ὑπ0. ΡΓ.), ΒΔΘΡΙΒ γ ΤῸ ἰοθῸβ δὲ οουγιρίοβ δὲ 8808 ἰπίθυ- 

ΡοΪ δε οπδιιβ δ᾽ ἀϊποβο ἔβοίϊβ ἱπηρι θη Ἰββίτηθ ἀθργαναυ. Αἰαυθ ἰδοὰῃδβ 
ΡΟΥΒβί πα πι, 4088 ΠΙΡΓΆΓΙῸΒ ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ ΒΆ6ΡΘ Π.ΌΪΐΟ ππδῖο 98 τϑ] ]αθταί, 
ΘΟΥΓΘΟΐΟΥ ΟΠΊΠἾ 118 ἸοοἾ8 ἀθ βὰ0 θχρίθηάδβ θ886 ἀὐυχὶξ (οἵ, ΡΠ ρΡΡ. ὃ 112, 

105. 1101, Ατοϊά, 109, οἔϊαπι Ῥαηδίῃ. ὃ, ΤΊ, 138, 178. 200). Θιδβ 

Ιδοξίομθϑ ν1]68. ἴῃ Πἰυῖβ ν Ὁ] ῖβ σθο θη οΥ 18. δὲ ἴῃ οὐ Ἰο θι18. Ῥυϊουὶ θὰ5 
Γθοθρίδβ Θχ ρατίθ ἰὰπὶ Οὐ αἾ8, ρ]θγάβηιιθ ΒΟ ΚΊΚΘΤΙΙΒ τοι ββίπηθ ΘΧΡΟΪΙ, 

ΟαπΠὶ ἃ οοὐϊοῖθιβ Ρ᾽δη6 αἰ θα θ᾽ Πρ 5.6}}} ουὐὐβάδηη ΒΥ χαβέ! Ἰμοοἰδ 

ἰθηθγιἐαΐθπι βαρίαπηί. --- βιό αι μι ΐαβοθ ΠΠγασ ον βου. δά 
οχογϊαπι ΑΘρΊ θεοὶ ρουεϊπϑί. 

Επηθη ἀἰΟη68 ΓΘΟΘ ΠΕ ΟΓΘΑ, ῸΠ6. 1 ἈΡΓΟΥ͂ οὐδέϊοηθ ΠὨοιῃοηίοθῆθ 
Ραγίθ βαθοῦϊο ΧΠΠῚ. βυρρ!οία. τῆτὸ ᾿πνθηϊαπέυτ, πὶ θὰ δὰ ᾿ἰδγὰ- 

τ πὶ δἰ ἀἸξαπηθηΐ (Ξε σοττ. 3) πθαὰθ κα σογγθοίογθι 4 σϑίθυτὶ ααθδῃί, 

ποία] ..Λ γθο.“ ΠΔΌΘΥγο Ὑυο]α]. 

Οοάϊοθη ἃ Ναροϊθοπθ 1., [{]}18 6 αἰϊαγα πηι θ ἐθυτασα Π ΘΧριρ- 

ἡδίογο, Ῥαγίβοβ ἀθ]αίπὶ ΟΥ̓ ἰΒ ΡΥ ΠιιΒ Ῥογβοσυξαίιβ δέ, (Ϊ ΘΧ 60Ὸ 
Ἰιδυὰ ρϑιοα ἴῃ ᾿βοονταίθ οογγοχὶε; ἕὰπὸ Ἐόομδηι γοἀποξιπι ἴῃ ΟἝΠΠΠΔΟ θα 
ϑὲ Απιαυίντο ἰἔθγαπὶ ἰπϑροχὶς ΒΘΚΚοταβ. Ῥοβίθα υϑὸ ρἴδῃθ πθρ οί 
ἰδουϊξ, ἀὰπὶ ΒΌΘΥΙΒ ΠΏ!Β Θχ Ῥαῦίθ ἄθηθο οοἸϊαέπι (δὰ Ἀθπιοη., δὰ 

ΝΊοοΟΙ., Νίοοοὶ., Ῥαπορ,, ΡΠ]. ἀθ ρᾶθθ ραγέϊπι, Ασομ. Ῥαπδίῃ., 
Τγαροχιέ, ραγέϊηι) αἰ ρθηΐθυ ἀθβοῦιρβῖς ἴῃ Π1061}0 βαθρὶιβ 8 ΠΏ ΘΟΠΠΙΘ- 
ἱπογαΐο 1 ρμ. 4,9, οοἰϊδέϊοπθ ΡΒ ΡΟ δάἀϊθοία. Αἰᾳιθ 'ρ886. Ἰϑοίϊοῃθβα 
ἃ Βιιθγ Δ ΠΟ ΘΧΟΙΒΒΆΒ δὲ ΠῊΪΠΪ ΟΟΠΟΘΕΒᾺΒ ἢ ΘΟΟΪΟΘ ΘΧΑΙΉΪΠΑΥΪ, ῬΔΓΙΘΠῚ 
γϑ]]αυδν. ροδὲ ΟΟταθη, ὈΥΠΒ ΘΟΙΊΡΑΤΑΥ, 46 υϊθΒ ΘΧΡΟΒῺΪ σοί ά. 

αυοίον. ». 4040 οὐ ῬΒΠοΙος. 1890 ρ. 600,3. ΟΥ̓ δἀρ. ΠΙ. 
Ὁ) οοἀ. δαίϊο. 228, οἰατίδο. ἱἰθ 40 (248, Χ 10 6πι.} [0]]. 

808, βαοο, ΧΙΥ. Τηΐου ἃ]ὰ Ἰορίίιν ἰσοχράτους ῥήτορος λόγος 
παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 2798. πὰ 2880 οὑπὶ ᾿ἰδοιπα Πιδρα 

ἰηΐθν ἤ, 2812: ἀθϑδὲ ἢ 28 ἔστι δὲ χρήματα «οἱ ὃ 42 σιγῆς χρείττων, 
ἐν δὲ. [Ι͂ῃ ἢ ϑ0Ὁ Ὁ βυθβουιρεῖο οχϑέδὲ οὐγρίορταρηϊοα. ΟΥ, ἡ. Χ. 

0) οοάἀ. αίϊο. 004, οἰατίαο. ἴῃ 40 (221, Χ 15. οἢλ.) [0]]. 187. 
βᾶθο. ΧΥ͂, ἃ ρἱυγθυΒ βου ρίαβ. [πΐρὺ δ] ἰηνθηϊίυῦ ἰσοχράτους 
ῥήτορος πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 1760 δ 1810. Οἵ ΡΞ ΠΧ. 

1) οοἀ. αΐϊο. 790, ομαγίαο. ἰη 89 (143}. ΧΟ, οπι.) [01]. 211, 
8860. ΧΥ͂, ἴῃ. [Ιηΐθὺ ϑχοθγρία νὑαγὶϑ τηδχῖπιθ ἐῃθοϊορίοθ ἰπϑϑὲ [80 - 
οὐδὲϊβ οὐαίϊο δὰ Ποπιοπίοιπ 2998. δὰ 2θθα. ΟἿ οοἀά. δαοίογ, 

Ρ. 40 οἱ ἰπΐγτα ῥ. ΧΙΥ͂Ι. 



-- ΧΡ -- 

8) οοἄ. γαίὶςο, 980 (ΞΞ ΔῈ), ομασίδο. ἴῃ 45 (28 Χ 1 6π|.} [0]]. 284, 
κδθ6. ΧΙ, [ποῦ Ιβοογδιϊβ ογδίϊομθβ ΧΥΠΠῚ οὐ ορ βίοϊδβ ΙΧ 
ἱπέουροβιίδθ βϑυπί ΤῊΘΠΙβεϊ ογαίίομθβ ΥΠῚ (1844 δὰ 2220) ἰπ 
ψαδέου Ομ 5. οὐπὶ Ιβοουαίθ ΠῸὴ ΘΟὨδΟΓΘπἐθι8. Αἰαὰθ ογδίϊοη πὶ 
Ιβοογαίθασιιπι οσάο ἶς ϑβέ: Ηρ᾽ϑθη. 18, Επαρον. 68, 6. βορβῖθί. 12, 
Βυβῖν. 140, δὰ Ποπιοη. 18 Ὁ, πὰ ΝΊοοοΙ. 28 4, Νίοοο!. 27 Ὁ, ἀθ ρ8οθ 38, 

Αϑρίηοί. 464, Τταροζίί. 51 ἃ, ο. Το ἰ . ὅ7 8, Ασομ. 594, Αὐϑορδρ. 708, 

Ρ]αἰαῖο. 18, ῬΈΠΙΡΡ. 8ὅ 4, Ῥαπαίῃ. 1008, Ῥαηθρ. 1278, Απθάοβ. 145 Ὁ 
εὦ 1883}, οὕπ ορίβέοϊαθ οοάϊοὶβ Γ βϑυϊθπὶ βθαυδπίαν, Οὐτγθοίουθβ ἀΪ8- 
ΘΘΓΏΘΙΗΔΙ βαηξ απδέξποτ, αοταπὶ ἐγθ (1. 8. 4) ἰοΐαπι οοάΐϊοθπι τϑέγδο- 
ἐαυθυαηΐ, ὉπῈ8 (2) ογδίϊοποπι ἀθ ρΡ800 ἴοσθ βοΐδπη δἰέ ρὲ. Ῥυΐοτθβ 

αὐΐθπι (1 δὲ 2) ἰρβὰπι δγοῃθίυραπι ν᾽ ἀθηΐαῦ αηΐθ οοῦϊοβ ΠΔΌ.ΐ886, ΘῈ πὶ 

ΟΟΤΥ. 8. Ὑ6] ἰάθπι ἢοο ΘΧΘΙΡ] τὴ Υ6] δἰΐασῃ ᾿ἰθγαπι οαπὶ Θ᾽ Ἀπ ΠΥ ἐδὲθ 
οοπίυποίαπι Δ γαθτῖς, οοτΥ. 4 δὰ 1ἰ᾽ἀΐπθπὶ ἰοοοβ ααοβάδπι ἐθηἰαυθυϊέ, 
ᾳποὰ ποππαπηπδπι {6} 1 ΕΘ οἱ οϑϑϑὶὲ (οἵ. Υ11 16, ΧΥΠ 81). 6 οοάϊοθ, 

4αθ6πὶ ΒΘΟΚΚΚΘΥΙΒ ἰδπὶ οὐπὶ Επαρότα, Ηθ]θηδ, ὁ. βορἰϑέ., ἀπε ἀσβὶ οοη- 
ἰ}1, νἱάθαβ Βυθυπιδηπαπ 1 ρμ, 3, ΠΟ Ρ. 22, οοἀά. δποίοτ, ν᾿. 5,26, 
ἱπῆγα ν. ΧΙΠ. 

9) οοἀ. γαίϊο. 937, οματίδο. ἴῃ 45 πΐη. (21 1.2. Χ]15 6π1.) [0]. 3 
(Α Β ΟἹ) -ἰ- 8380 ἴῃ νῸ}}. ΠΕ Ἰρβίαθ, βδθο. ΧΎ. ἴῃ. 8 Ὑϑγ}8 Βουὶρίοσ θ.}8 

οχαγαίυβ. [ποὶρὶὶ ᾿βοουδίϊβ πρὸς δημόνιχον (18 δὰ 00; ἢ 7 νβδο.), 
αυ 8 πὶ ΟΥ̓ΒΕΪΟΠΘΠΊ βοααπηΐυν (84) βοτὶρία [ἰδ πὶ} οἱ δἰϊοσαπη. Νοπ ἈΠ 
ἰπίουθϑὲ γϑίθυτθ ποίδπι ἤδηο δά Ὦθιποῃ. ὃ 87 ἴῃ πιαγρὶηθ8 δρρίοίαπι: ἄχουε 
ἀνδρέα παλαιολόγε᾽ σοὶ γὰρ ἁρμόζει τοῦτο᾽ εἰ γὰρ τῶν χοινῶν ἐπι- 
μελειῶν ἀπηλλάγου, οὐχ ἄν σοι συνέβαινεν ἣ πτῶσις. ΟΥ̓ἁ οοἀά. δἀιοσίογ. 
Ρ. 40 οὐ ᾿ηΐγα ρ. ΧΗΥ͂Ι. 

10) οοἄ. γαΐίϊςο. 938, οματίας. ἱπ 49 τηἰη. (221, Χ 141}. 6πι.} [0]]. 
231, 8860. ΧΥ͂. Ιβοογϑὲϊβ οὐδίοηθπη πρὸς δημόνιχον παραι- 
νετιχός (18 δὰ 40) θχοϊρι μὲ ᾿ΤΒΘοΥ ἀἸ418 Πἰϑίοταθ οὐπὶ τἱΐα δὲ θχ- 

ὁογρεϊβ οχ Ὠίοῃ. Ηδ]1ο. δὲ Ἰδυάδέϊο αυαθάδιη ΟΒοσο εἰς σοῦμον τὸν 
ἐνδοξότατον στρατηλάτην (64. Βοἰββοηδάθ ᾿. 2ὅ 84ᾳ.. Οἷ Ρ». ΧΙ. 

11) οοα. αίϊο. 1886, οἰατίαο. ἴῃ [0]. πη. (28 Χχ 20 οπ|.) 

ἴ0}1. 1106, 8866. ΧΥ͂, οΧ. ἃ ἐγὶθυ8 ΠΌγΑΥ 8 βοτρίαβ. ΓἸΌΘΥ ααἱ ομου- 
σούρου καὶ τῶν χρωμένων. ΕἸογθπίϊαο 1498“ ογαΐ (οἵ. ποίαπι ἴῃ 
ἴο]]ο οπαγίδοθο Ῥγδθροβὶίο), ροβέθ νϑῖὸ ΕπΪνῚ Ὀτβὶηὶ, ρΡοϑὲ Χοπο- 
ΡΠοπεῖβ πιθη οΥ Δ ὉΠ] χη ϊθϑὲ ϑρβέο  α 8 ϑοογδι σοσαπι (51 8) οἱ 180 - 
οτϑίϊβ ΥΎΠ| (1. τοῖς ἰάσονος παισὶ χαίρειν, 1. οἱ ὙΠ1. οὐ ΙΧ. 5᾽η0 

ἄτυϊο, ΥΠ|. ἀλεξάνδρῳ, ΥἹ. εῖπο {ἰξα]ο, Υ. τιμοϑέῳ χαίρειν, ΠΥ. τοῖς μιτυ- 
ληναίων ἄρχουσι: ἀθθϑὲ ϑορὶεί. Π1.) ὅδε δὰ θθ4 οἱ αἸἰα. ΟΥἿἨὨ ν». ΠΧΤΥ͂. 

ὨΓΣΦΙΌΡ, ᾿βοογδις ορογὰ ἴ. |:] 



-- ΧΥΠ «-- 

12) οοἀ. αι ο. 1347, παγίδα. ἰη 49 (23. ΧΟ 10 6π|.) [0}]. 354, 
886ς, ΧΥΪ. [Ιπ ἤπο Πἰδγ] πιϊβοθ} ] πὶ, 4] αν! Ὀγβῖπὶ ουδὲ, ϑρἑ βίο} }8 

Ὀιορθηΐβ δηπθχᾶ οϑὲ ἰβοογαὶϊβ ϑρ  βίοϊα ἰογίϊα ἀρχιδάμῳ λαχεδαι- 
μονίων βασιλεῖ (2510 αὐ 2540). ΟἿ Ρ. ΧΙΗΥΠ. 

18) οοά. γαΐϊο. 18ὅ8, οματίαο. ἴῃ 49 (28 Χ 163}, 6πι.) [01]. 1 Ὁ 8 

(Α δἂ Ηλ) Ὁ 342. βδθ0. ΧΎΥ͂. (ᾳπηὴὸ 1464} οἵ, ποίδπι ἴῃ ἢ 1 δὰ ᾿ππὸ 

ΔΏΠΙΠ ΡΘτἐ ΠΘηἐ9Π}) βοτὶ ρίι8 ἃ Οὐπβίδηξίπο 1 Αβοδτῖ: οἵ, ἢ, Β Ὁ χωνσταν- 
τίνου τοῦ λασχάρεως χτῆμα καὶ πόνος οἱ 2420 Κωνσταντίνου λασχάρεως 

χαὶ πόνημα χαὶ χτῆμα. Οὐἄθχ Θρ βίο! Ορταρῃΐουβ ᾿πίθυ 1188 Ιβοογδεϊβ 
ΘρΡ βίο! 8 ΙΧ οχλῖθθε πος οτάϊπθ 1. ΓΧ. ὙΠ. ΥΠΠ. ΥἹ. Κ΄. 1Π. ΠῸῈΥ. 
1318 δὰ 1454). ΟΥὦ Αϑβολῖηὶβ ᾳ ἔν ϑρίβίοϊαθ ρΡ. 1 οἱ ἰηΐγα ρ. ΧΠΥΤΙΙ. 

14) οοὐ. δαίϊο. 1388, πιϑηιῦτϑμ. ἴῃ 8.9 πη. (18,9 Χ 8 ϑ᾽,, 6πι.) 

ἴ0}}. 213, βαθοὶ ΧΥ. (θὁχ βιιρθ) θοῦ]. Εἰα] νι Οὐσβιη]). Ῥοβὲ αἰϊα ἰηϑαπὲ 

Ιβοούδὶβ ογαϊίοηθβ Ὗ (πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 290, πρὸς νιχο- 
χλέα περὶ βασιλείας 6] ἃ, νικοχλῆς ἢ συμμαχιχός 91 Ὁ, βουσίριδος ἐγχώ- 
μον 1290. εὐαγόρας 100 4) οἱ ϑαγιιηάθπὶ οταϊϊ οι ἃν α ῃ 6 πὲ (201 ἃ 
κὰ 2130). Οὐ, Βαυθγπίδπῃ 1 Ρ. 11 δὲ ἰηΐγα Ρ. {Π1Π. 

15) οοἀ. γαίΐο. 1892, ομαγίδο. ἴθ 49 πιίη. (21 ἢ Χ 14 2 οῃ}.) 
[0}}. 110... 3460. ΧΥ.: οἵ, ΠΡΓΤΑΥΙ ποίδπι ἵπ ἔο!ο ομαγίαοθο ρυδθῆχο 

ἢ παροῦσα βίβλος γεωργίου τοῦ παγά ἐστιν. Ῥοβὲ 1 θΔη} τηθίοτϊοα 
αὐυδθάίδπι δὲ ἀθβομιηῖϊβ οὐ ἸΟΘ πὶ ἀθ ἔα!ϊβα ἰθραίϊομθ οὰπὶ δγριπιθηίο 
(108 4) Ἰορππέυν Εἰσοχράτους ογδίϊοποβ ΠῚ (ἀ ΝΊοοΟΙ. βῖηθ ἐέι10 
1484, Νίοοο)]. βίηθ εἰία]ο 1490, ρθη. 1594). ΟΥ̓ γ. 111. 

10) οοἄ. γαΐϊο. 1448, πιθιῦτδη. ἴῃ 49 χαΐη. (21 ὃ Χ 14 τξς ομ}.) 
01}, 194. β4θ0. ΧΥ͂. Νοπηυ}]ὰβ Φυ] αὶ, ΤἬθπιϊβεῖὶ, Τὐθδη! ογϑίϊοποβ 

οχοϊρι μὲ (954) ΤῊ ΘΠ ΒΕ οτγαϊίοηθθ ΥΠῚ θαθάθπι αἰᾳπθ ἰῃ οοά. 
γαῦο. 986 -- Δ (ἴπ ἢπθ χν}186), ϑυπάθ ἰβοογδίϊβ ϑρὶβέοίδο ΙΧ 

[11 4) ϑοάθῃῃ οτάϊπθ δἰᾳαᾳθ ἴῃ Γ (θὲ Δ), Υ11, οὲ ΤΧ, ἰδπιθη ἰπίρθυ 86 
ὁοοπιμηἐαίΒ. Οἵ, ». ΧΙ. 

17) οοἄ. γαΐϊο. 1461, πιοιηθγϑῃ, ἰῃ 49 τη. (21 τ Χ 14}}2. οπ.) 
ἴ0}}. 297, 8600. ΧΥ͂. Τῆθοῦ. ορ βίο! στρ ΐοιβ οϑὲ ΡΠ ΔΙ αν 15. 1 ἃ, 
ΑΠΌ ΓΒ ἀἷβ. 614, Εν! ρι αἰβ θ88, Τ᾽ οσθηΐβ 70, Οταίθιβ 81 Ὁ, Ῥγίδα- 
βοτ, 89}, Ρ]αἰοπὶβ 100, ΟΠοπῖβ 151, Ιβοοτδεῖβ ΙΧ [678 (ϑοάθπι 

ογάϊπθ αἴαπθ ἴῃ Φ), ϑοοταῦο, 189 ([0]}. 220,6 νδὸ.), Βυυὰϊ 2218, 

ΑἸΟΙΡΕγομὶβ 2424, ΑΡρο!]οηϊ 2814. ΟΥ, γ. {Χ1Π. 
18) οοά. γαΐϊο. 2101 (Οοἰίοπθηβ. 30), οἰατίαο. ἴῃ ἴο]. πιΐῃ. 

(28 Χ 191,52 οπι.}) [0]}. 89, 8660. ΧΎ, ἃ γα ΠΌταΥ 8 οχαταίαβ. Οοη- 
ἐἰπθηΐυν ᾿βοουϑίῖθ ογϑίϊοθβ Χ; πρὸς δημόνιχον παραίνεσις, πρὸς νι- 

χοχλέα περὶ βασιλείας, Ῥαπορ., Ηθ]θη., Επδροιν,, ἐγχώμιον εἰς βούσιριν, 



-- ΧΙΧ 

ὁ. Βορ ἰβέ., Ῥ]δίαϊο. (64: πιδθὰβ ΠῚ. ἰπὰθ ἃ ἢ. 65), Ασθορϑβ., νικοχλῆς 

ἢ συμμαχιχός (818: τηᾶη8 Π]|.). ΟἹἮἨ, ῬΒΠοΙοΣ. 1896 ρΡ. 668 οἱ 
ἰηἴγα Ρ. ΠΥ ΠῚ. 

19) οοὐ. γαῖ. 2226 (Οοϊοπθπβ. 65), ομαγίαο (θουηῦγο.) ἴῃ 49 

(28 Χ 1 οπ|.} [0]1]. 809, βΒ660. ΧΤΙΥ. ΤἸηβυπὶ ροβὲ ἰβοογδὶῖβ περὶ τοῦ 
ζεύγους (12 δά 1060) ρταιηπιδίῖοα δὲ τηθίουίοα πλυ]ία. ΤἰΌσαπ μοββὶ- 
ἀοθαὶ Ὠοπιοίσὶιβ ΤῊ 0168: οἵ, ἢ. 201 ἧ παροῦσα ἧδε βίβλος ἐστιν ἐμοῦ 

δημητρίου τριβώλη πελοποννησίου ἐχ σπάρτης οἐ ϑ06 Ὁ ἠγόρασα ταύτην 
τὴν βίβλον ἀπὸ τὸν ἀδελφόν μου ἰωάννην ὀφείλω αὐτὸν δι᾿ αὐτὴν 
δουχάτα «. ἀχμὴν ὀφείλω χαὶ εἰς τὸ λεξιχὸν δουχάτα ἕξ χαὶ τὴν 
εἰχήν μουι Οὗ, ῬΒΠΟΙΪος. 1896 ρ. 068 θὲ ᾿πέγα Ρ. 1.1. 

20) οοἀ. Ρα]δεΐϊπαβ 1834, οπατγίδο. ἴῃ 45 πηΐη. (21 ἵῳ Χ 1 6π|.) 
[0]}. 6 - 299, βαθο. ΧΥ͂ ΧΎΤΪ. ἃ φαπείαοτ Πἰθγα 8 βοσὶρίαβ. [ἰ097᾽ πη8- 
ΟΘΙ Δ μΘῺΒ Ργαθίθ. αἰΐα πλέα ἰηΐθυ Θρ βίο! ορταρῆοβ σναγῖοβ (1π4θ ἃ 
1214) ᾿βοογδέϊβ δρ βίο δβ ΙΧ (2178. δὰ 2850) ργαθυθὲ ϑοάθῃι 

ογάϊΐηθ αἰψὰθ Φ, Π]. οἱ 1. δπηθῃ ἰθὺ 860. οομηιηιέαιϊβΒ. ἘΡίβέοὶϊδθ 1. 
ὙΠ. ΥἹ. Εὐἰμ}}5. οαγθηξ; ϑρβίοϊδθ [Π,| ἢᾶθὸ ϑϑὲ ἱπβουὶρίϊο ἰσοχράτους 
ἐγχώμιον ἀρχιδάμου. ΟἿ Ρ. ΤΧΤΥ. 

21) οοἄ, Ῥαϊ]δέ. 185, οδπατγίδο. (ὈοιηὈγ 6.) ἴῃ 89 (18 ἢ. Χ 12}. οπι.) 
[01]. 106, 3260. ΧΙΥ. Οὐάδθχ Ιβοσταῦϊβ οτδίίομθϑ Χ ΧΙ μγυ ]88 οαπὶ 

86}|0}115 οοιηρ θοῦ ταν: Ηρ]θη. (ποὶρ. ὃ 16 πλείστων γὰρ ἡμιϑέων), ΕἸΠΔΡΌΓ,, 

Βυβὶγ. δυραμηθηΐο ργδουΐο, δὰ ΝΊοοΟ]., κα Ῥθηοι., ΝΊοοοΙ. ἢ συμμαχιχός, 
Ῥδηθα., 6, ΒΟΡ᾿Ι. ϑέθ. βαγιίου δία ΔΛ. Ασνυΐϊβα βαπὶ [Ὁ] πὶ ἀπὰπὶ ἰπίθυ 

Γ.Τ1.12 (ΡΒ ΙΡΡ. ὃ 44 ἐγενόμεϑα ταῖς ἐχείνων δά 53 ϑετταλίαν δ᾽, Ὀΐπα 
[οἸα ἰηίθν ἢ 7118 (ΡΒΠΡΡ. 8 1117 τῶν ἀγαϑῶν αἰτίους δὰ 189 ἄξιον 
ϑαυμάζειν) οὐ ἰηΐογ ἢ 92.98 (Λτομὰ. ὃ 11 ὑμεῖς δικαίως ἂν δὰ 88 
πόλεις περὶ τούτου), [Ὁ116. βἰπρϊα ἰμΐον ἢ. 160,1 (Τταρθα. ὃ 51 πέμψειε 
δ᾽ αὐτὸν δὰ (ἈΠ δον. ἢ 8 εἰ τῶν νόμων) οὐ ἴῃ ἤηθ Ἰἰδγὶ (6 4}}}- 
80}. ΟἹ] ὥστε τῶν ἄλλων χτὲ). ΟἿ, Βαρηδηη 1 ν᾿. 1112 οἱ 
ἰμὔγα. Ρ. 1.. 

22) οοὐ. Ῥαϊ]αί. 187, πηϑηιῦταῃ. ἴῃ ἴο]. πιῃ. (26 Χὶ 1δ οη1.) 

[011]. 1602, β6460. ΧΥ͂, βου ρίιβ ἃ Φοᾶππθ ϑουίξαγοία. Οὐπέϊηθηίιν [80 - 
οΥ̓δίΪ5Β οὐδίϊοποα ΧΎΥΠΠ: δὰ ΝΊοοοὶ., ΝΊοοο!. ἢ συμμαχιχός, Ῥδηθρ., 
Ηρ]θϑιι., Επδροτ,, ἐγχώμιον εἰς βούσιριν, ο. Βορμϊ]δβέ., Ῥ]αίαϊο,, Αὐϑορᾶν. 
(ΞΞ Λ)ὴ, ὁ. Ἰωοοξ., ἴῃ πέῃγπ., ἀθ Ὀϊρσὶβ, Αϑρίηθέ. {Ξ- ΛῚὴ, ῬΒΠΡΡ., ἀθ 
Ρδοθ, Ατομά. (Ξ- Λὴ, 'ἰπ ΟΠ]ἶην.: ἀθῆο, ἢ 1020 βαργα ἴῃ ἃ ΘΤ τοῦ 

δικαίου ζητοῦντες. Οὗ, ν. ΧΠΙΧ. 
28) οοἀ. Ραϊ]αί, 804, οἰατίδο. ἱπ [0]. (321, Χ 22. οπ1.) [0}]. 40, 

β800. ΧΥ͂ ΙΧΥ͂Ι. Ῥομὶ ΤῊ θη ἰ8Ε1 1 οτγαίϊοηθο ΥἹ (οἵ, οοἀ. γαῖ. 936 -- Δ) 
ὈΡ 



τὸ ΕἾ τ. 

οχϑίαὶ ᾿βοογαΐῖβ ἐλένης ἐγχώμιον ἀοβοῖθηβ ἵ. 400 ἴπ ἃ 53. γενο- 
μένης, πρὸς μὲν γὰρ. Οὗ Ρ. ΧΗΥ͂Ι!. 

234) οοἄ. Οἰὐτοθου απ 8 122. οἰατίαο. ἴῃ [0]. πιῖῃ. (28 χὰ 201. 
6π|.} [0]]. 459, 8260. ΧΥΤῚ. Ἑάοπι οχῃϊθοὶ δἰαᾳὰθ οοά. ναῖο. 1448 

(εἴ. Δ) οὐπὶ ἴβοογαιβ ορίβϑίο!β ΧΟ ἴθ ἥπο, ἀυογαπὶ οὐάο 0} 118 

{ΓΔ ΠΒΡΟΒΙἶ5 ἃ. ὈΪΙΙοροῶα πιῖβουθ ἐπγθαίαβ θδὲ (πη 4194 δἀ 458, 
2848. δὰ 2600, 45θ8 δα 4590). Βι θδοτρίϊο ἰϑρίίαν ἰπ ἔ. 4590 τὸ 

τέλος τούτου βιβλίου γεγραμμένου ἔτει τοῦ παύλου πέμπτου ἄχρου ἀρχ- 
ἱερέως τῆς ἀρχιεροσύνης ις. Οὗ γΡ. ΧΙΥ͂ΊΙ!. 

25) οοά. Οὐξοῦοπ. 178, οπαγίδο. ἴῃ 49 πεῖ. (20 }} Χ 141 οι.) 

[01]. 102, 8460. ΧΥ͂Ι. Ῥοβὶ τῇηρίουϊοα νατὶα (ἰγαθοο- αἰϊπα ἰηϑαπί 

Ιβοογδίϊβ οὐδίϊοπ θα 1: λόγος παραινετικὸς πρὸς δημόνιχον 908, 
πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας, νιχοχλῆς περὶ πῶς δεῖ ἄρχεσθαι, βού- 
σιρις πρὸς πολυχράτην, τῆς ἑλένης ἐγχώμιον, χατὰ σοφιστῶν οἱ 

ϑΘρίβίοϊδο ΥῈ 1488. δὰ 1618 (1. ΙΧ. ὙΠ. ὙΠ]|. ΥἹ. ΤΥ. ΠῚ. 
ΘΟ βοτρέϊο μαθο ἱπ ἴ, 1614 τέλος εἴληφεν ἐν μηνὶ μαΐω παρ᾽ ἰωαχεὶμ 
ἱερομονάχου ἐν τῇ μονῇ τοῦ σωτῆρος μεσσήνης ἔτος «Ἢ ς γ΄ τῆς ἱνδίχτ, γ' 
(Ξ: 1485 ». ΟἾγ. π.}; βαθ βου! ρίίο ΒΒ Π|}}}8 ἴθ ἢ 871 Ὁ 800 Αὐ᾽βίοίθ] 8 
τιθίογι οἷβ πὰ ΑἸθχαπάσαπιὶ. ὙΘΥΘΟΡ ἰδτηθη Πἰθγαπί ἤὰπὸ ἅπποὸ 1485 
ἈΒΟΥθΘτΘ, αυΐ βθοιη πὶ Βουρέσγαπι ροΐ8Β βαθοῦϊο ΧΥ͂Ι, ἐπ] θαθηάιβ 
5: φαδηη  ὈΓΘ πὶ Βα βου ρέϊομ 98 {185 οχ ᾿ἶθγο υϑέιϑειοτθ γ ρίοβθ ἀθρὶ οἰβ8 
6886 Ραΐθπιιβ (οἵ, Ετοι οἱ Βαξαρ!ηὶ ἴθ Οδέαϊορο οοάϊοαπι Οἰΐοθοη. 

Ρ. 1001). Οὗ ν. ΧΙΩΥ. 

260) οοἄ. Οἰἐξοῦοη. 880, οἰιατίαο, ἴῃ 40 πη. (21 Χ 14 ὁπ.) 
[0]]. 00, 8466. ΧΥ͂Ι. Ταιοίαπὶ ἀϊαϊοροβ αυοβάδπηι βθαυϊέαν ᾿Βοοτα 8 
πρὸς δημόνιχον λόγος παραινετιχός 488 δὰ 600. Οὗ Ρ. ΠΧ. 

21) οοἀ. γαϊϊοαπα8- Ηθρίπιβ 93, τηθπιῦταμ. ἴῃ ἴο]. (29 1}. Χ 21 

ο1.} ζ0}}. 18, 8860. ΧΥ͂. ἸβΒοογδὶϊβ οὐδέϊομϑϑ ΧΙΠ οχβίδηξ: παραί- 
νεσις πρὸς νιχοχλέα τὸν βασιλέα, ἤρ]θη., Βα Β,Γ., ο,, ΒΟρΡ ἰδέ., α. Πωοολῖέ., 

Εἰμδροτ., Ῥαηθρ., ΝΊοοοΙ. ἢ συμμαχιχός, ἴῃ Επίῃγῃ., Ρ]αίαϊο., Ατὐθορᾶρ,, 
ἀθ ρ8οθ, Ραπαίῃ. Οἵ Βιιθσιδηπ [ μ. 18 οἱ ᾿ηΐγα Ρ. {].ἄ 

98) οοἀ. ναξίοαπ8- ΒαΥ θΘΥ πἰδπ 8 1 12 (ηο. 188), ΘΙ ΌΥΔΗ. 

ἴῃ 80 χη. (15 Χ Τοῖς οπι.) [01]. 92, β6θο. ΧΥΧΥ͂Ϊ. Ροϑὲ Β8βι 
Μαρηὶ δάἀιποι οηθπὶ ἀθ ἰοροπάϊβ σϑη ] ατα ΠἰὈτῖβ 14 οἱ Ηθϑβιοαϊ ορϑγὰ 
σὲ ἀΐθβ. 418 ργαθυθίυῦ ΒΟ σα ϊβ οτδίο δὰ Ὠοπιοῃΐϊοαπι 718 (β᾽ηθ 
ἰα]ο).. ΟΥ, Ρ. 1Υ. 

29) οοἀ. ὕαΐῖο. -Βαγθοτὶη. 1 82 (ηο. 815), οματίας. 'ἰπ 49 πηΐῃ. 

(11 Χ 141,2. ομ.) [01]. 98, β6θο. ΧΥ͂Ι. Ηρβίοάϊ ορϑῖᾷ οἱ ἀΐθβ 18 



-- ΧΧΥΧῚΙ -- 

οὲ Βαβι} Μαρηὶ δαἀπηοῃϊἐοπϑηι 808 (οἵ. οοα, Υ̓ δἰϊο.-Βαυ. 1131) δχοιριαπὶ 
β828 Ἰβοογβὲϊβ οὐδέϊομθβ [Π| Βρίθη., Επδρον., Βαβῖν. Οἵ, Ρ. 111. 

30) οοἄ. γαΐϊο.-Βαυθοτίη. 116 (β᾽πθ παπιθτο), οματίδο. ἴῃ 49 

(221, Χ 15 6π|.) [0]]. 86, 8460. ΧΥ͂Ι. Ιβοοτγαίβ Εμα σού (328 
δὰ 124: 58ϊη86 ἐἰϊξι]0) βοαυαηίαν Ῥ]αέδγο οἱ ΡΙϑίμομΐβ αυδθάδπι. 
Οὗ ν. 11. 

81) οοἀὐ. Οἀϑαπαίθηβὶβ 488, τηθη τη. ἴῃ 89 τηΐη, (149 Χ 9}, 
ὁ1.} 0}}. 88. δηηὶ 1480: οὗ ἢ. 88 ἐπληῤώϑη τὸ παρὸν βιβλίων διὰ 
χειρὸς ἐμοῦ ἱεροδιαχόνου ἑρμολάου προτονοταρίου τῆς βεναιτίας ἐν (τῷ 
ἴπ πιρ. ΡΥ.) ἔτι αυλ. ᾿πβῃπὲ ᾿βοογδὲϊβ οταϊίοηθβ ΠΠ: παραίνεσις 
πρὸς δημόνιχον, πρὸς νιχόχλη, νικοχλῆῇς ἢ συμμαχιχός. ΟἿ γν. Π11Π. 

392) οοά. ΥΑ|1)10 6} 1] 85 25 (Β 120), οπασγίδο. ἴθ 89. 5ΠΊΠῚ. 

(151,3, Χ 1 επ|.) [01]. 88, 8890. ΧΥ͂Ι. Οὐπεϊποπίυν Ῥ] ΓΟ ΩΙ βουιρίδ 
απδοάδπι πΊΟΓ]18, ἰβοογδέϊβ πρὸς εὐθύνουν ἀμάρτυρος λόγος 810 
δὰ 84Ὁ, ΡῬιπάατὶ Ὀλύμπια. Οτγαϊϊου δ Ἰβοογαίθαθ ραγίθπι ρυΐοσθια ὃ 16 
σομλ θοῦ πὶ σοῃέα!ξ πιο (ὐ}}. νᾶ (ὐὐ1κ Ποπιδηιβ. ΟἿ ἔην. 

Μαγίηὶ, Οδέδίορο ἐϊ Μδποβου ϊ στθοὶ ϑβιβίθηϊ π6}}0 ὈΪ]]οἰθοθ 1ἰ8- 
ἴδ ΠΊ 1902 μ. 42 οἱ ᾿ηἴγα ῥ. {11]. 

38) οοὐ. 4 }}16 6] 8 πὰ5 81 (Εἰ 14), οπατγίδο. ἴῃ 45 (2210. 

Χ 151,2. 6π|.} [0]. 111, βδ8θ0. ΧΥ͂Ϊ ἴῃ. ἃ νϑγβ ΠΌΓΑΥΙΒ βοσὶρίαβ. 
ΓΛΌΘΥ πιβοϑ ]δηθαβ ἱποῖριὶ ἢ. 1---ὅὰ δ Ιβοογαίϊβ οταϊουηθ δὰ 1)6- 

πιο ηΐοῦ πῇ ἰπἰεϊο πὰ 818 (Ἰποῖρ. ἰπ4θ ἃ ὃ ὅ διόπερ ἡμεῖς) ; ΒΟ ΕΓ 
γαῖα, ΠΙΌΔΠΙ τηδχὶπιθ οὐ Ατιβεϊάϊβ. Οταξομὶβ ᾿βοογαίθαθ ρα 8 Πὶ 

ἃ 84,6 ἴῃ ΠιθῸ πη ἀδι1πὶ ΘΧοιϑδὶἐ ΥὙἹΣ πιο ἰάθη. ΟΥἮὨ, Μαγέϊηὶι 1. 1. 1 

Ρ. 137 οὲ ἱπΐγα ῥ. 1Χ. 
ΕἸογοπίίδο (ἴπ ὈΙΙοἰπθοα ΠΤ δαγθη 8:8): 
34) οοὐ, Τυδαγ θη ἴα πιι8 ΠΥ 24. οπαγίδο. ἴῃ 49 χἱη. (20 Χ 14 οπι.) 

[01]. 125, ββθο. ΧΥ͂. Ῥοβὲὶ ΒΒ} Μαρηὶ δαπηοηϊοπθπὶ ἀθ ᾿θοθηά 8 
θη  πππὶ Εἰ ΥῚβΒ ὀχβϑίαπὲ ᾿βοουα ϊβ οὐαὶ θ5. ΧΙ: λόγος παραινετιχὸς 

πρὸς δημόνιχον 188, δὰ ΝΊοΟΟΙ., ΝΊίοοΟοΙ]. ἢ συμμαχιχός, ΗρΙθη., ΕθδρΌΥ., 
ἐγκώμιον εἰς βούσιριν, 6. 5Βορ[δβέ,, Ρ]αίαϊο., Αϑρίηθί., ὁ. Ἰμοο ϊέ., ἴῃ 
Ἑαίδγη. (8486 δά 1168) οὐ [Π)ϑπιοβίμθη!β) θριἐαρηῖιβ 1184. ΟἿ, Ρ. Π|. 

85) οοὐ. Τιϑυγοπέ. ΠΥ 7 (ΞΞ Σ), οδατγίδο. ἴῃ 49. (228. Χ δ᾽. 
6.) [0}}. 442, 8860. ΧΙΥ, (4 Βαπάϊηϊο ἴβ᾽8ο αβϑίρπαίιβ βαθοῦϊο ΧΥ͂.Ὶ. 

ΠΙΌΤΟ Σ πη ΒΟ 6] η60 Ὁ ϑδάθπι πιϑπι Θχαγαίο (οἵ, ἢ. 109 χριστε προηγοῦ 
τῶν νιχολάου πόνων) πίον αἰΐαὰ πλα!α ρΥΘΘΌΘΗΓᾺΓ ῥ᾽ ΠΟΠΊΟ]Ορία ὙϑΙΪ: 
Μαχίπιὶ Ρ]δπυάϊβ γνῶμαι χαὶ ἐπιγράμματα 3528, Ματοὶ Απίοπ!ηϊ ἐκ 
τῶν χαϑ᾽ αὑτόν 2004, Ερϊοΐοίϊ ϑπομι τ! ἀϊου 212 Ὁ, Οδίοηΐβ ἀϊδέϊομα 
2808, για ον 6 ἔπη τὰ χρυσὰ 282}, βορίθπι βαρ᾽ θένα ἀρορμίμθρ- 
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πιδία 2334, ἰσοχράτους ῥήτορος πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 

288, Αραροίὶ ὑπόϑεσις εἰς ἰουστινιανόν 285)», δοΙοπιοπῖβ Ῥδγοθιηΐα 
580, ἐχ τῆς σοφίας ὅθδβιι5 ΒίταοῃΒ 289, ῬΠΟΟΥ  ἀΐθΒ οαγηθπ 3291. 
Αἰαὰθ οταἰϊοηϊ ᾿βοογαίθαθ ῬγΔΘπηῖββα οϑὲ Πγρο  Πο818. ̓ ᾶθο: χοινωφελὴς 
δὲ αὕτη βούλεται δὲ συμβουλεῦσαι διὰ τοῦ δημονίχου πῶς δεῖ ζὴν 

(τὸν οοά. Βυτη. 75) τῶν ἰδιωτῶν χαὶ τοῦτο ποιεῖ ἐνταῦϑα " χαὶ τὸ 
πῶς δεῖ βασιλεύειν προβαλλόμενος τὸν νιχοχλέα " φεύγων δὲ τὸ φορτιχὸν, 
οὗ φανερῶς ἐπιφέρει τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις τὸν ὅμοιον σχοπόν᾽ ἄρχεται δὲ 
ἀπὸ ϑεῶν ̓  εἶτα εἰς γονέας μεταβαίνει εἶτα φίλους καὶ οἶχον καὶ πα- 

τρίδα ̓  τήν τε δίαιταν τὴν παρὰ τὸ σῶμα καὶ τὴν ψυχήν (οὗ ἀτρὰ- 
πιθηξαπὶ οοάἀϊοαπι ΠΝ). οβαπί γϑγῸ ἴῃ ΟΥ̓ ΟΠ ἴῃ Βουὶρίσγα οουεϊπια 
8 14 τῶν περὶ τὸ σῶμα δὰ ὃ 23 συμφέρῃ τὰς πράξεις. ΟΥ̓ οἀρ. ΠΙ. 

86) οοἀ. Ἰμδυγοπηὶ. ΠΥΠΠ 29, οματίαο, ἴῃ 45 (9 ὅς Χ 17 οπ.) 

[0}}. 171 (10 [01]. ν8ο.), βᾶθο. ἈΥ: 8)ὲ0 ἤπρ ἢ 1718 βιυθβοσιρέϊο πδθὸ 

ἐγράφη παρ᾽ ἐμοῦ βαρϑωλομαίου χομπαρίνου ἐκ τοῦ πράτου ἐν τὴ 

φλωρεντία. ᾿πϑβυπί βοτὶρία αὐυδοάδπι Ἰνοῖδηὶ 14, ῬΙ αἴ τοῦ! 70 ἃ (8θ6. 
Βδπαάϊηϊαπι, ἱπιπιο 718), ᾿βοοτϑιβ οταύοηθ ΠῚ 004 (πηπιο 11]8 
Δα 1384): πρὸς δημόνιχον παραίνεσις, πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας, 

νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός, ΠοηοΒβίῃθη15. ΟἸγμ  ΐδοαθ 1294. (πππῖοὸ 1368), 
ΘΡὶσταμημαία ναὶ 1424. (πιπιὸ 1ὅ2 4). Οὗ ν. ΕΥ̓́ΠῚ. 

81) οοἀ. ᾿δυτοπέ. {01Π ὃ (-- Ν, οἵ. Ὀιπάοι, Βολιο α ρστάθοα 
ἴῃ ᾿Αϑβομίποιη δὲ ἰβοογαίθπι ἡ. Ὑ1), ὁπατίδο. ἴῃ [0]. (82 8}, Χὶ 28 8,,, ὁπ}. 

ἴ0}1. 123, φυογαπὶ οτὰο ἃ ὈΪΟ] ΟΡ ρα ἐπγθαΐιβ οβί, βαθὸ ΧΥ, Οὐμίϊηοί 
Ιβοογδίϊβ οταύϊοηθβ ἈΠῚ οὐπὶ υἱΐα δὲ ἈΥρυ θη 8, 4186. ΒΓ] Π0Ἵ1}}8 

οὐδ Ποπἰθι8 Ὀγαθῆχα βυηΐ: αὐ ϑπιοη. 8, δα ΝΊοοοΙ. 98, Νίοοο!. 188, 
Ῥᾳπορ. 19 (81η6. Δρπιθηίο), ρθη. 398, Ευδρον, 408, Βυβιγ]5. δῦ, 

6. ΒΟΡΕἰβί. 6018, Ῥ]αίαϊο. 64 4, Ατοοραρ. 728, ῬΒΠΙΡΡ. 80}, ἀθ ραοὸ 978, 
Ατοθὶα. 1128 (ΞΞ ΔΛ). Οὗ Βυθηδῆῃ 1 Ρ. 1011 οἐ Ἰηΐτα Ρ. 1.1]. 

38) οοἰ. Ἰναατοηΐ, ΕΥ̓ἑΠΙ 132, τποπιδγαῃ. ἴῃ 45 (24[τὺὺ Χ 16}, 
611.) [0]1. 220, 8860. ΧΥ͂, ἘχΧΙθοὶ ᾿βοογδεϊβ οὐ αἰϊοπθβ. Χ ΧΙ] οοάθπηι 

ογάϊπο δίᾳῃθ ΔΛ, ΕἾ ἢἶβ οὐδίϊοηβ ἴῃ ΟΠ πολ τπ ἱπάθ ἃ 67 ἀλλ᾽ 

ἀποφαίνοντες μὲν, ὡς 40 411 πιᾶπὰ δάάϊξιβ οδί. Οἵ. Βαθυτιδηῃ 1 
Ρ. 11 ϑὲ ᾿πΐνα ὑ. 10. 

39) οοὐ. Ἰναυγθηΐ. ΠΟΕΥ̓ΠῚ 14. πηϑπιῦτγαμ. ἴῃ 4 τὰΐπ. (20, Χ 145, 

6Π1.) [01]. 280, 8860, ΧΥ͂, Ἰβοογδίῖϊβ οταίΐοπθβ ΧΧΠῚ σοι] οι 
θοάθῃηι ογάϊηθ δίᾳιιϑ. ΔΛ. Ογαίίο υἱζπηα ἴῃ (Οὐ Ἰδοῦ τ ἀθῆοϊε ἱπ 8 ΟΤ 

τοῦ διχαίου ζητοῦντες, ΟἿ, Βιυθηηδηῃ ΤΡ. 11 οὲ ἰηΐγα Ρ. ἵ. 
40) οοἀ. δυτοπί. ΠΧ 24, ομαγίδο. ἴῃ ἴοϊ. ανΐν, (28 ἡ, Χ 20}. 

0Π}.) [0]1. 188, 8βαᾶθ0. ΧΥ, ᾿βοογδίϊβ ογαίίοηθα [δ᾿ Απέάοβ., εἶθ 

«“ϑ. 



-- ΧΧΠῚ 

Ὀἰρῖβ, Τυαρθχὶί., ἴθ ΟΔ]}}1πὶ. Θχοϊριαμέ (39 Δ) ΠΘπιθέγ Ονάοηβ ΟΥ̓ΔΙΙΟΠ ΘΒ 
ΥἹΙῈ δὲ ορίβέοῖασι᾽: ΧΧΠ. ἢ ρ. ΚΥ̓ΤΙ. 

41) οοά. δ ατϑοηί ΠΙΧ 31 (-- Ο, οἵ, Πιπάονῖ, πο} α. σύδοα ἴἢ 

Αϑβομίηθπι δὲ Ἰβοουαίθηι Ρ, Ὗ 11), οπατγίδο, ἴῃ 495 πῃ. (21 ᾿ς Χ 14}, ὁπ.) 
[011]. 92. β8θ0. ΧΥ͂, Ροβὶ Πιοηῖβ ΟΠ νυ βοβίομ! ογαίϊομθβ ΥΙ Ἰϑσυπίαν 
Γφοοταῖϊβ οτγαϊϊομθϑ [Π: παρενετιχὸς πρὸς διμώνικον 488, χατὰ 

σοφιστῶν 800 ὈΓΒΘΙΗἶδθα ΟΥ̓ίΟσΙ8Β. Υἱΐδα οαπὶ ΔΡριπθηΐο ἴῃ 1)ΘΙ ΠΟ  ΟΘ δ πὶ 
ἰδ αὲ οἱ ἀγῶνες χαὶ αἱ πράξεις ὅ8 Ὁ, αἸϊάΔ. Οἵ ν». ΧΕΥΙ. 

42) οοὐ. Τιδυτθηῖ ΤΙΧΧ 19. τηϑιπῦγδῃ. ἴῃ 0], πιὶῃ. (28 Χ 9}. 

ὁπι.) 0011. 82. β8ᾶθ. ΧΥ, Οὐπεμοιί ᾿οηγβιὶ Ἠδ]ῖο. υἱέαπὶ ΤΠ γβῖδθ 18, 
ϑρ᾽βίο! αβ Αθβομίηἰβ 1710, Ἰβοογαίβ ΓΧ 2064, Βοογαϊοονσα 40}. 

Εὐρ᾿βίοϊαϑ ἰβοογϑίθαθ ϑοάθῃι ογάϊηθ ᾿Ἰθριπίαν δίαιιθ ἴῃ Φὶ ᾿μβουὶρεϊο ὈΥΙΠΊΒΘ 
(ΞΞ-. 11.) οβὲ ἰσοχράτους ἐγχώμιον ἀρχιδάμου ; βορίδπι ροβίθυϊογθβ ἱπ8ου]ρ- 

ἰοῦ θὰ. οατοπί. ΟἿ, ΑΘβοῃ δ ᾳ. ἔ, Θρ βίο! αθ Ρ. 10. δὲ Ἰἰηἵγα ρ. υχῖ]ν. 
48) οοὐ, Ἰαπτϑηΐ. ΤΧΧΙΤΥ 15.,. ματίαο. ἴῃ 45 τηΐη. (201: Χ 18 

6.) [01]. 378 (σον ρ] γα νδοια), βᾶθο. ΧΑ, δῸ ϑαάθη τ }}}1 βουρέιβ. 

Ιπβηὶ ῥγαθίθυ 4] 18. πιυϊέα ΕρΙοὐθα Θηο "τ! ἀϊοη 2100, ᾿ϑοοταίϊβ λόγος 
παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 218}, ἐχ τῆς οἱαχιστικῆς ὑποτυ- 

πώσεως τοῦ βασιλέως χυροῦ λέοντος τοῦ φιλοσόφου 223 Ὁ, Ματοὶ Αη- 

ἰοηϊηὶ ἐχ τῶν χαϑ᾽ ἑαυτόν 2284, αἸῖΔ. δ Ιβοογαίθ πος ἐγ βιϊομοι 

ΡοΙ συμ: 
εἰ οὐκ ἐδόξαζες ϑεοὺς, ἰσόχρατες, ἀπείρους, 

ἀλλ᾽ ἕνα ϑεὸν παντέλειον ἐλάτρευες γνησίως, 
οὐδεὶς βροτῶν ἐτόλμησε μῶμον ἐπιβαλεῖν σοι. ΟἿ υ. 1Χ. 

44) οοὐ. Ἰιαυγοηΐ, ΠΧΧΧΎΪΙ 14 (ΞΞ Θ), ομανίδο. (θομιῦγο.) 
ἴηΏ 45 (241}0}ᾧ} ΧΊΤ1,. ὁπ|.} [0]]. 146 (38---8β8ϑ1Ὶ νογβιιπ}), 8466. ΧΠ]. 
ἃ ἀποῦιιβ ΠΥ 8. Θχαγαΐιϑ, ἀΠΟΓΠῚ Αἰέθυ ἴῃ ἢ, 220,28, 028, 61,688 

ἀθρυθ θην. Ομ πθη Γ ἀριστοτέλους περὶ κόσμου 18, ἰωάννου τοῦ 
δαμασχηνοῦ 8) (ργβίοα ᾳυδϑάδιη οαρίία: ἔ, 12 νδο.), Ἰβοοσαὰ 8 οΥὐδᾶ- 
(ἰ0η605 ΧΙ: Ηρ᾽ρη. 188, Επαροῦ. 198, Βυϑῖν. 260, Ῥᾶπορ. 31α, 
Αὐθοραρ. 4718, Ρ]αίαϊο. ὅϑὉ, Ασομ, 58}, ὁ. βορῃϊδβέ. θ84, ῬὮΠΡΡ. 
104, Ῥαμηδίῃ. 81 Ὁ, Απέϊάοβ. 102} διὰ 1848, πολέμωνος σοφιστοῦ εἰς 

χαλλίμαχον χαὶ χυναίγειρον 1388, ϑεοφράστου χαραχτῆρες 1488 (ποῃ- 
ὨΪΒ] προοίμιον οἱ εἰρωνεία), φιλοστράτου 145 (διάλεξις ἀθ Θρί βίο! οο 

οΠαγδοίοσο, οὗ, Καγβον Π| ρ. 257,9). Τθγατγῖιβ, αἱ πΟμΠ.}}]ὰ ἴϑτη 
ἸΠΐ6 Υ βου] πάη σογγθχθγαΐ, οοάϊοθηὶ ροβέθα (δ γαπηθηΐο ἔθυθ ὨΪΡΤΟῚ 

γοίγαοίαυββο υἱάθίυσ ἰοξ πὶ τὸ ΘΟΥΡ. 1. ΤΘΟΘΠΒΟΣ 806) Π8 18 αἰχα- 

τηθηΐο ἔμβοο (γ8] βασυ ἶϊο δά θ11}) 88 ϑϑὲ τὲ σου, 2. οι} 1 γᾶγᾶ 
Ρδγέϊπι ΠὈγασῖο, ρατεϊπι γθοθηξου! οὐ!άδπι Βα 600}} Χ ΤΥ, βουῖθδθ (ΞΞ Θ τθο.) 
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υἱπάϊοδπάα βαηΐ. Οὐάϊοῖβ ἴθ Αὐἰάοβὶ ᾿ἰθοίΐομθβ πϑρθθηίθι Θχβογὶρίαβ 
ΡΌΘΙΙΟΙ ἰυτῖβ ἔϑοϊὲ Μυβίοχγάθβ ἃἀππὸ 1812 (βἰρπαὶ. Λ, οὐ ΟΥ̓ ΐ περι τῆς 
αντιδοσεως 1814): ᾿ἰθσαπι οαπὶ Ασομ άδπηο οοπέα ΒΘ ΘΒ; ᾿θοϊΐοπθβ 

ΠΟΠΠ.}188 ὁχ Ατϑοραν., Ρ]αίαϊο., ἀπίάοβ. ἃ Οοθθίο ϑχοθυρίαβ ἐθάϊ 
Ηϊτβομῖν, Απποίδέϊομθβ οὐἰοδθ 1849: ἀθηΐᾳιθ Βυθυτη δ }}8 ΡΔΥΘΠῚ 
Ῥδπορυτῖοὶ, ῬΆΜΠΙΡΡυμι, Ραμα ϑηδίοαπι, ἰοσοβ 'π Απῇαοβὶ ἰδιἀαίοβ οχα- 
ταϊηαυϊε; ᾿ρ89 δὲ οὐδ μθ8 ἃ ΒΘ ΔΠηΟ τϑϑρθοίδβ γϑγδοίαν!, ϑἵ ΟΥ ΠΟ η:08 
8ΔὉ 110 πορθοίαβ θχουβδὶ. Οὗ Βυθγπιδηπ Γ Ρ. 9.10 οὕ οοἸϊαίοῃθ 
ῬΒΝΙΡΡΙ Ρ. 16 8βᾳ., οοἀά. δαοίογ. ρΡ. δ4|56, ΡΒΠοΙορ. 1896 ν. 658,60, 
᾿Ἰηΐτα ο. 1Π|. 

458) οοἀὐ. Ἰναυτοπί. σοπνθηΐ. ΒΊΡΡΙΘΒΒ. 88 (ἔαβοῖο 6. ἀϊθίτο 

8] φὶυίθο 44), οἰιατίδς. ἴῃ ἴο]. τΐη. (29... Χ 31}}5 οπι.} [ῖὁ0]}. 72, 

8860. ΧΥ͂. Ιβοογϑίῖβ ογδίϊοπθε Υὶ (παραίνεσις πρὸς δημιόνιχον, πρὸς 
νιχοχλέα περὶ βασιλείας, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός, Ἠρίθη., Βιι811.} ἀπίο- 

οθάμπηξς Αὐὐβεϊαἷβ ογαίοπθβ ἀν88 37, Αὐβέορῃδπιβ Ρ] αΐαπ δῦ ἃ (πιᾶποιιπι), 
Β481}1} Μαρηὶ δἀπηοπιοπθπι ἀθ ᾿ϑρθηάὶβ σΘῃ ἘΠ] 1 π} ̓ἰΌγ]8 684. ΟΥ̓ἃΔ, νυ. Π|Ι. 

46) οοὐ. Τυδυχοπί. οοπν. ΒΌΡΡΥΙ. 84 (ἰπξοῖο 6. ἀϊθέγο αἱ 

Ρἰαἰθο 44), οπαγίαο. ἰῃ ἴο]. πυῖῃ. (291, Χ 22. 6πι.) [Ὁ]]. 302, βιθ6. 
ΧΙΝΧΥ. ᾿βοοταῦὶβ ογδίϊομθβ ΧΙΧ μαῦοὶ (ΡΈΠΠΡΡαπι ἴῃ ἢ 1028: 
51ηὴ96 ἐϊξα]0) ϑοάθπι ογάϊηθ δίᾳιθ οοά. {{ὈὈϊπ88 112, οταϊϊοπθ ἴθ (4}}}- 

πϑοῆαπὶ (1718 δὰ 1174) ᾿πάθπι ἀθβοϊθηΐθ ἰὴ ᾧ ΘΤ τοῦ δικαίου ζη- 

τοῦντες. ϑΘϑΘαυϊἑον ΑΘβομπἰβ χατὰ τιμάρχου 1798 οἱ ΑΠοΟΙγΙΩὶ ορἰβίοϊα 
ἀθ ἱπιρϑυῦῖο 2010. ΟΥ. Βυθτγιϑηῃ ἱ ν᾿. 12 οὲ ἱπῖτα ἡ. ΧΙΙΧ. 

47) οοἀ. Τιδυτοηῖ -ΕἸοσαγαϊαηβ 132. ομαγίαο. ἴῃ [0]. τηΐη. 

(291, Χ 211} οι.) 011. 178, 8400. ΧΎΥ͂. ἃ ἐτίθιυιβ ΠΠΡγαΥῚΪΒ ῬΘΥ υἱσθα 
ΘΟΙΒΡΟΒΙἑι8, ἱπίθυ 4008 νιχόδημος μόναχος οἵ ἢ, 1074. ἴπίον 418 
(οἴ. ὙΠ6}}1, Βα] ΠΑ Π1801 αἱ Π]οΙορία οἰαβθίοα ΠῚ 1894. μ. 481,5) 

Ργαθθθὲ Ἐχοοσρία ἐθ ᾿βοογσαίθ. ὁχ ῬΒοΥ ὈΪ] οἵ. οοά. 159 (27) οἱ 

Ιβοογϑὲϊβ οτδίϊοπθβ ἵΧ: Ῥαπορ. 288. (ἰποῖὶρ. πδη. 11.), Ἠθρϊθη., 

Επδροῦ., . ΒΟρΡ ἰδέ. οαπὶ ἈΓρΡαΠιθηΐο ὈΓΘΥΪ Θχ ἰοουρ!οίϊοτγοζ οοάϊοιπι 
ΠΝ ςοπϑυίο ὅ6 Ὁ, ῬΆΠΙΡΡ., ἀθ ρᾷοθ ργαθνὶο δυριπιθηίο (Δ ἀϊἀϊξ πα. 1.) 

υδαυ9 δὰ ἢ δὲ στάσις πραγματιχή 71, πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας, 
6. Ιοομῖξ., ἴῃ Επίμγη. (ἀβαυο δὰ 924). ϑδοαχαππίιαν Ὠυγϑίδο ΘρΙἈΡ 8 
948 (πι8η. 1.), ΤΠ ΘΠ ΒΕ αὐθάδη, τηθίουϊοα δὲ σταπιπιδίϊοα (101} 

πη. Π.)}. Οὗ ν. Υῦ. 
48) οοἀ. ᾿αυτθαί, 5. Ματο. 314, ομαγίαο. ἴῃ 45 πΐπ. (21 τ 

ΧΊΙ4Ι. ὁπ.) [0]}}. 12], βαθο. ΧΟ. [αἴθ σγαπιπιαίϊοα θχϑέαὶ βου δῖα 
πρὸς δημόνιχον παραίνεσις ἀοβοίοπβ ἰπ ὃ 48 τὴς ἀρετῆς ἀμελεῖν 

828 δὰ 8710. Οὗ γ». ΤΧ. 



-- ΧΧ, - 

ΜοάϊοΙ δ! (ἰν ὈΙΙΙοἴμθοα Απιθτοβίαπα, πὸ. ὅ8 ἴῃ ὈΙΙ οἴ θοδ 

ΒΓΘΓΔ86): 

49) οοὐ. ΑἸ Ὀγοβία πα 8 Εὸ 20, οπατίδο. ἴῃ 80 (1Ὁ Χ 10}... οην.) 
[0}}.ὄ 187, βαθο. ΧΥ͂. Οὐοάοχ πιἰβοθ! ] δηθὰ ἐμοῖρι! αὖ οταίίουθ βοῦν 

«ὁ Ποιπιοπίοαπι (ἃ δὲ 160: βη6 ἐπ]ο)ὴ. ΟἿΣ ν. 1Χ1. 
ὅ0) οοἀ. Απιθτοβ. Εὶ 81, οπαγίδο, ἴῃ 45 πίη. (2110. Χ 11" ς ὁπ.) 

ἴο1}. 318, βαθο. ΧΥ͂, [Ι͂ἶἢ 1δγοὸ πο 6 ]δηθο ἰπέθυ 8114 ἐσδά ιν ᾿βοογαί 8 

πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 1044. δὰ 1114. ΟἿ γ᾿. ΠΧ. 
1) οοά. ΑἸὐῦτοβ. Ν᾽ 269 βιρθτ., οἰαγίδο. ἴῃ 40 (234 Χ 16 επι.) 

[0}}. 18, βαθο, ΧΥ͂Τ. (ἀπηὶ 1608). Ῥοβέ Ρ]ίοη!β Εα ΠΥ ρ γοπθπ οἱ 
ῬΙαίαγο ἢ! ἀθ. πὰ. Παῖ8 ἀν ᾿πη 1018. οαρῖθπάα ἰθραιηίαν [Βοοτδ 5. ΟΥ̓ ἃ- 
(οπθ85 ΠΠ: κἀ Πριιοπίουπι 848 αὐ 4 Ὁ (βῖπθ 010), πρὸς νιχοχλέα 
περὶ βασιλείας 51, νιχοχλῆῇς ἢ συμμαχιχός 65. 'Γσίαμι Ππόοῦαπὶ σοάϊοιηι 

πού αμην ἀθθθο αἀϊβοίραϊο πιθὸ Οὐτέϊο Επιτηΐη μον. ΟΥν ἡ. ΕΥ̓ ΠῚ. 
83) οοὐ, Αὐθτοβ. Ὁ 144 (ΞΞ- Ε), εἐδατίας. ἴῃ. 49 (281. Χ 16. 

61.) [01]. 215, βᾶθ.. Χ ΎΥ, τη. ἃ ἐγ θα ΠΟ ΥΑΥ 8 Θχαγαΐιβ. δ θΒΟΥΡΕ]Ὸ ΟΥΥΡ- 
ἰορταρ θα ἴῃ ἢ, 205 0. [ὐθον, αὶ ΜΊΟ 6118 Θορ ἴδηὶ οἱϊπι ογαΐ (οἵ. ἴπ- 
Βορ οποιι μιχαήλου σοφιανοῦ χαὶ τῶν ὄντως φίλων: [Δ. Μα]], οΥγαί. ἐθ μογ- 
τπαΐϊ. 1818 ρΡ.. 118...} ροβέθα "ϑχ ἰπβαϊα ΟἸἶο αἀἰνθοίαβ αὶ 1006“. [80- 
ὀταιβ ογαίϊομθ ΧΥΠῚ οὐ θρ βίο! 8 ΓΝ ὀχ ῖθϑὶ θαβάθηι αἴᾳιθ οοἱ. 
δες. 980 -- Δ (ἢ, 1.--- 305), ατὰ8 Θχοϊρίαπέ Αὐα᾿βεϊ 8 οὐδ ΟΠ 68 αἰ ϊψαοί οὑπὶ 

Β0Π 0118 (207 ἃ πιαη. 11.: πῃ ἥμπθ τηϑης.) οἱ χανόνες τῶν ἱερῶν χαὶ ϑείων 
ἀποστόλων (2724 πιδη. [11.). ΟὈττθοίουθβ ἴῃ Ἰβοογαίθ ἀϊβιϊησιιθη αὶ δι 
{υ98: ΠΠΌΓΑΥΒ ἰρ8θ (1), πιᾶπιβ δἰέθγα (2), φυδθ αἰγαιηθπίο ρα] Πὰο 

ὈΘγρϑίιοα οιηθηάαν, Πηδμι8 ἰθγέϊα (3), απ8 ὁχ οοάϊοθ οαπὶ ΠῚ οορηδίο 

ἰϑοϊοπθβ ναυῖδϑ οὐ ϊοηϊθι8 αἀ Ποιποπίοιη οἱ ἀἀ ΝΊοοοΙθπὶ ἀΒΟυ ρΒ|1. 

Οὐάϊσθηι Ργϊπλὰ5 δά θυ: Μαυβίοχγάθβ, 4] Θχ 60 (βίσπαίο Α) οὐδ ϊοθΠὶ 
θ᾽ ρμϑυπιυίαίίοηθ ἀθβογρϑιὲ {1812}: αιδπὶ ὁχ σού ϊοθ οῃθι αν ποιν- 

ΠῚῸ15. ᾿Πέθσρυθβ (Απρσο!β Μαῖυβ 1818. ν». 1[34.6)}. δουρίαγαθ νατιθίαίθηι ἴῃ 
Ραπορνυτῖοο ἃ Ἰρηοίο αιοάδην Θχουββαπι Βγθι 8 οαπὶ Βαϊίοσο (Ραμα, 

1831) οοπιπηιηϊοανὶξ, αἱ οὐδ. οοἸ]δέϊοπθν Αὐομάδμ, ἀθ μμ06, 
ΤγΑρθΖι οἱ ἃ ΜοΙοῖ. Ἠυ]άγιοο, ποία πη οχβοῦῖρϑιε Ρ. ὙΠ ΧΗ. Βαϊίονιιβ 

ἴρβθ Πθστιπὶ ροβίθα οοπία ξ ἑούαπι, οὐ π8Β Ορθγας δ] δι οαϊέογοβ Τασὶ- 
ΟΘΠΒ65 (1889) ραββ᾽Π)., τι8118 ϑϑὲ ϑέϊαπὶ Βθπβοίθγιβ (1884) δὰ ΤΈΠΡΡυΝν. 

ΡΙαἰδίουπι, Αὐτό ἀδπηαπι, 49 ρᾶθθ. ΟΥἮ ΒΟῸΚ γ. 41,48, Βιυθγπιαι 1 

Ρ. 3, οοὐά. δαοίον. Ρ». 36,839, ἰηΐγα Ρ. ΧΠΕΥ. 

358) οοὐ. Μράϊο! απ θη 58 Βύοταθ ἀ(ὶ, ΧΙ. ὡ, οπαγίδο τὰ 45 

πἶη. (21 Χ 10 6πι.} [0]. 184. (ἐπα υέϊμα, νδο.), βαθο ΧΥ͂. ἃ ρίασῖθιβ 

βοτίρίυΒ. Βοβὶ Μδηι]β Μοβοπορα!, (ἰγομον! (τ πε , ΑΡΒΕΒΟΙΙΙ 



-- ΧΧΥῚ -“ἷ-- 

αὐαρήδη! ἰβοοῦδὶϊβ ΟΥ̓ΑΙΟΙ 65. ΠῚ οχαίδη!. τη {Π| 46: αὐ Νιοοοίθπι 
869 «ἃ ὃ 84 ταινομένους. ϑεῖ ρῥγαονῖο ἀγρυπιθηίο 1528, ΝΊσοοΙθα 

ἱπέάθ ἃ ὃ 18 νχρχία:ς ὄντες οὐκ ἔχοντες 1608, Βιιβῖτ. 1108. ὩῬΎΔΗΒαἰο 
Ταξπα νοσΔὈ] σαὶ Ρ] αὐ ἱππότα ἰπ 0 γ᾽ ΠΠΘα8. ἀρροβίία θδὲ. ΟΥ, ἔπη. 

Μαγέηϊ, Οπἰαίορο 1 ΜΔΠΟΒΟΥ ΕΠ αὙθοὶ οβίβίθεὶ ἢ 0116 Ὁ] οΐθοθ τἰα- 
Ἰαπθ 1 1898 ρ. 38. 

Μαυΐίηδθ (1π ὈΪ]]οἴμθοα Ἐδβέθηβὶ): 
4) οοἄ. ᾿βίθη 8. 75 (α ΑΥ 2. 8). ομανίαο, ἴῃ 45 (234 Χ 11 οπν.} 

[09]1. 200, 3800. ΧΥ͂: οὐ Δ 1110 γεώργιος ὁ οὐάλλα πλακεντίνος ἔγραψε 
(81 8: ἔ. 18 Ὁ). [ποθ᾽ σταπιπιδίϊοα δὲ τηθίου!οα. πλιὰ ἰΘριΠΓΌΣ 

Ιβοουδτ]β οὐαί 95 11: λόγος παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον θθ8, 
πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας ἀβᾳιι0 οαἀ 178 οἱ ἰηῆ ἔπ [υγβίδθ ορὶ- 
ἱρῃϊβ 1864 ἃ πιδπὶ ΠΠ. ΟΥἿὨ νυ. ΕΥ̓ΠῚ. 

55) οοὐ. Εἰβίθιβ, 130 (α Ῥ 6, 12), πιϑπιῦτδη. ἴῃ 40 (2338), ΧΊΤ 

6Π}.) [0]. 1417, 9846... ΧΎ. ἃ ἀποῦιβ ΠΌΤ ΠΒ Θχαγαίθβ, [πϑυηἰ 8 οσ τα 8 

οὐαιξίοηο5 ΧΙΥ; πρὸς δημόνιχον παραίνεσις ἰῃἰο ππδηοᾶ: ἰηοῖρ. ὃ δ] 

δὲ τὰ χρήματα λαμβάνουσα 3. Ῥάπορ., Ηρϊθη., πρὸς νικοχλέα περὶ 
βασιλείας, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός, Ευδρον., Βαβὶν., ὁ. ΒΟΡ ἶδβί.,) Ῥ] αἰαῖο., 

Ατϑορᾶρ., ἴῃ Ἐπιέμγη., ο. Το ., ἀθ ρδοθ, Ραπαίῃ. ΟΥἿἮἁ, ρῥ. ΠΙ. 

56) οοα. Ἐβδέθηβ. 144 (α Τ' ὃ, 12), οπαντίδο. ἴῃ [0]. ΠΙ}. 

(281... Χ 20 εη1.} [0}}. 181, βαθ0. ΧΥ, Οὐάθχ πιϊβοθ 608 ἃ ὙΑΥ}5 ΒΟΥΙΌῚ8 

Θχαγαίιβ ἰπίθυ νατα ὀχῃϊθοὶ ᾿βοογαςὶβ πρὸς δημόνιχον 1428 δὰ 
144}. δ: Ὀβουῖρίῖο δὰ Αὐϊβέοίθ! β περὶ παντὸς χόσμου πρὸς ἀλέξανδρον 
βασιλέα 1288 ἰοριέυν ἴδοὸὺ: ἐπληρώϑη ὁ παρὸν λόγος διὰ χειρὸς ἐμοῦ 

γοταρίου τῆς ἁγιωτάτης μητροπόλεως λαχεδαιμονίας νιχολάου τοῦ λεμε- 

νίτι “ ψιηνὲ ἰουλλίω ἱνδιχτιῶνος πέμπτης ἔτους φΑμϑ' (ΞΞ 1441 ρ. ΟἾν. π.). 
ὁ αὐτὸς λόγος ἐστιν κυρίου δημητρίου καὶ αὐτοῦ μου ῥαοῦλλ τοῦ χαβάχη: 
χωριχὸς δέ ἐστιν εἰς τὸ γράφειν, καὶ διὰ τὸν χύριον εὔχεσϑα: χαὶ μὴ 

χαταράσϑαι.. ΟἿ ν. ΠΧ. 
Υοποί 58. (1ὰ ὈΪΟΠ οὐ θοα Μαγοϊδ πη): 
ὅ1) οοὐ, Ματο, 415 (ΞΞ Ξ), πιριιῦγαι. ἴῃ 49 [0}]. 218. Βαρο, ΧΥΎ. 

(οεϊοὶ Ἰβοοταιβ οταϊϊοηθ5 ΧΧΤΙ; δὰ Νίοοο]., Νίσου], Ῥϑηορ., δά 

Ὦδπιομ., θη. αἴψαθδ το ϊαιαβ βἰουΐ ΛΔ βῖπ6. ἈΥΡῚΙΘ ἢ 8 (1---190); 56- 

ψυϊαν ΠΙοηγβὶὶ Ηδ]ῖο. τοῦ περὶ συνϑέσεως ὀνομάτων ἐπιτομή (196. δἀ 
218). Οὐοάϊοθπι κα Αϑριποίοαηι Δ θ ΒΟΚΚθειβ, οαπὶ ΒΒ ΠΡ}. 

δ΄ 1--τὸ, Αὐπάοβ. ἃ 8308 οοπέμ ΚΘ 5. ΟΥἮ, Βαθγηιαπῃ 1 Ρ. 15,10, 

Κ6Ὶ] ρυπδο ΧΙ 1887 μΡ. 641, οοάά. διοίον. ν. 4049. ταΐτὰ Ρ. ΧΠΙΧ. 
Βογκομΐ (ἴῃ ὈΪΟΙ οὐ Θοα. ρα Ὁ] 168): 

ὃ8) οοά. Βουιροπιθηβὶβ ἃ, ΥἹ, 29. μανίας. θὰ 40 τη. (20,1 



--  ΧΧΥΤΠ -- 

ΧΙ5,.3. 6πν.) [0]]. 168. 5Βαθς. ΧΑ ὀχ, ΘΟΕ ΠΘΠ 5. δηΐθ σ δ ΠΑ 10ἢ ΒΘ ΠῚ 
Βυζαιίπα Μδηιθ}}58 ΜΟΒΟΠΟΡΪΝ 148 οἱ Οομπβίβηςὶ 1 αβοαγῖβ 19} οἱο. 
Ιρβοογαςβ πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας 38 οὲ ογρίβέοϊαπι αὐδῃ- 
ἄδην πο απ ἰσοχράτης τῷ ἀλεξάνδρῳ χαίρειν " ἐπέστειλάς ιιοῖ ὅτ: 

πολλάχι!: χτὲ [θὰ (Αυὐβίοιθ!! {ὐδυίαπε ἴθ οοά, Ἴοἶοι. 10] ---Ἰ4. οἵ, 

ΑΘβ δ αἷξ 4. ἔ. ορίβίοϊαο Ρ. 13). 1)6 οοάϊοθ Βοὸ (δ 1{4, 5154} ποοιιγαίθ 
6. ἀοουϊέ ὈΪΡΙ ΟΕ ϑοαγῖι5 ΒΟΡσΟΠΊΘ 818 ἁ. Μαζὶ ρτγοπιρία. ΠἰΠθοτγα  ἐδίο. 

ΟΥὨ γ. 14. 
ΟΥϑΘπ86. (1 ὈΪΟΠ οἴθοα 50» Ὁ]}108): 
9) οοἀ. Ογοποπ Θ 5185 160. παχέες, τὰ ΓῸ}10 πὰ}. (29 Χ 22) ὁπ}.) 

ἴ01}. 345. 51θο. ΧΥ͂, [ΤἈὈΥ] κ᾿] Βοθ πθὶ ᾿ἱ απ ἴδοὶαπὶ ᾿βοοναΐβ 

ογαϊϊοποβ ὙΠ: πρὸς νικχοχλέα περὶ βασιλείας, νικοχλὴς ἢ συμμα- 
χιχός, Ῥαπθρ., πρὸς δημόνιχον παραινετιχός, Ηρ]θη., Εὐυδρον., ῬΆΠΙΡΡ. 
ΡΥΔΘΠΙΪΒΒοὸ ΔΓΡΕΙΠπιοηίο: ἀθῆο, ἴῃ ὈΓΪΠῚΪΒ ΟΓΆΓΟΙΪΒ γΘΥΡΙ5 ἃ 1 ὡς οὐ 
διὰ ἄνοιαν 840. [π᾿ πιλΥρίηθ ΒΟ α γαγα ἃ ΠΙΌΤΑΥΪΟ ἀβροῦβα βΒ. 
ΟΥ πῃ. Μαγίίηὶ. Οαίαϊορο ἀϊ Μαποβοῦι τὶ συθοὶ ϑϑιβέθητ π6}}6 Ὀ10]10- 
ἰθο ἢ ἐδ! ηθ 1 1893 ν. 808. Οὐάϊοῖβ, αὶ οἱἶπὰ Τ]ΘοάοΥὶ (ἐαΖα6, ροβίθα 
ἀοοββιιηὶ Δ η16}15 ἰαϑίδηϊ ΟΥΘ Ομ Π818 (οἵ, ΑὙἸβὶ, Οὐθηοηᾶ ᾿ξ οταΐβ, δὰ 

γος.) ἔαϊββο Ἰοϊξαν, αοοιταία πη ποία πὶ οοπιϊίαίο Πα 8 βίη ὈΪ0]10- 

{ποθ ΟΥΘπιοπθηβὶβ ργαθίθοι ὙἹοῖ. Επλμ), ΒΆΓΟΠΊ6}}} ἀοοθρὶ. ΟἿ ν. ΤΥ. 

Ῥαγπδδ (ἴῃ ὈΪΒΙ]οἰπθοα Ῥα]αἐϊπ8): 
60) οοἄ. Ραγπιθη 815 Η Η. [Χ. 69 (μο. 300). οπαγίδο, ἢν 4 πηΐῃ. 

(209. Χ 15,9. ομν.) [01]. 60. 3866. ΧΥΧΥΙ. Ῥοβί νᾶῦῖα συδιμηϑέϊοα 
οὐ τποίουϊοδ ἃ πηᾶηι αἰΐογα βουϊρία δέ ἰβοογαὶβ παρεναίσης πρὸς 

δημόνιχον ἠππόνιχου 4θι. αἱ 000. Οἵ, Μανέμὶ 1. 1.1. ρ. 184. 

[ππᾶρῸ 815 Ρᾶσίπαο (δ 33.3.4) ρ]ιοίοστγαρ)ῖοθ ὀχρέθββα ὉΠ] ΟῚ ΠΘΟΔΓΙΪ 
ὄαγα Ὀθηθν οί ΠῊΪΠΣ γα ηβηηββα οδί. ΟἿ ἡ. 1Ὺ. 

ΝΘΆΡΟΙΣ (τὰ ὈΪθ]οἴΘοα ΒΟΥ θοπὶοα): 

61) οοὐ, Βογθοπίου 5 ΠῚ (᾿ς, 38 (μο. 96), οΠαγίας, ἴῃ 4.5 πὶ. [0]. 
446, βαθο οὐ νἱάρίυν ΧΤΥ͂. (βαθο. ΧΥ, βοοιπάσπι ΟὙΥΗΠ}} οαἰα]οσίπι 1} 
ν. 32). [πέρ νατῖὰ (6. α. Ερ᾽οἰθέὶ οπορινϊ οι 212}, Οαίοηϊβ 50π- 
τοη 5 81 9 8) οχβέδε [βοτὰ 5 ἃ ἃ ) ϑπιοπίοιπι (3768 κα 881 Ὁ), ΟὈἾ 18 

ποεῖ Βαθγπηάπηο ἀἄθῦθο. ΟἿ, οοαά. ἀποίον, Ρ. 89 οἱ πῆγα νυ. ΧΤΩΥ͂. 

Ῥαπουιΐ (πη ὈΪΌΠ οἰ θα ρα ]16 8): 

Ἐ62) οοὐ. Ῥποτπ  δητ5 ΧΙ. Α. 18, ομανίδο. ἴῃ 89 ἡγη. (146 Χ 1ὸ 

6π}.} [0]. δδ, β4θ60., ΧΥΤΠ, Ἰπίου ὐὑὐθρουῖ. Ναχίπζθπὶ ΟΥ̓ ΟΠ 68 αἰιὰ8- 
ἀλη ἰπἰογροβιία οδὲ ογαῖο ἰβοογαϊ8 Εὐαγόρου ἐγχώμιον (188 
Δ 232}) οὲ ᾿πίθυ. 41]18 νατία Πθημοβί θη ἷβ χατὰ τφιλίππου Α δὲ Β (θϑα 

8 140). ΟἿ, Μαγίηι 1. 1. 1 ν. 108. 



-- χχτπ -ῖ- 

ἰπ Θ΄ ΔΠΠ[1ἃ 
ῬαΥ δὲ ἷβ (Ἰὰς ΓΟ] οὐ θοα. μὰ Ὁ] θα μγαθίθυ πο. 84): 
(08 οοὐϊοῖθιβ αν βιηΐβ 968 τὸ. Α, 1189 -- Β, 2010 Ξε Ο, 2017 -- ἢ, 

2551 - Β;, 2596 -- Β 2618 -- 6, 2980 -- Η, 2981] -- 1, 2982 :-- Καὶ 

2944 -- Ἰἰ, 2990 -- Μ, 299] τα Νι 2992 -- Ο, 8024 -- Ρὶ 3054 --Ε 
γιάθαβ Αὐρόγιπὶ 1 1782 ἡ. ΧΙΠΧΥ, αυἱ Ἰοοίοπΐβ νει θἐδίθπι βϑ᾽ θοίδ πὶ 
Ορουὶ δοβοϊαίο βαθιθοὶς ΠΠ ρῥ. 402,26]. 

θ3) οοὐ. Ῥατνβί πα 968, οπατγίαο. ἴῃ 40 πιη. (21 } Χ 1Ὁ οπι.) 

[0}1. 386, 5460. ΧΥ. Οὐάθχ πιβοθ ] πθιβ ἃ Θϑἀ6Πὶ τη 80} βοτιρίαβ ᾿ΠΊΘῪ 
αἰαὶ τη] α παῦοὶ Ἰβοσνδὶῖϊβ πρὸς δημόνιχον 2610 δά 216, 4ι18Π| 
ογαίϊοθπὶ θχοῖρί πὲ Αὐβεϊἷβ πρεσβευτιχὸς πρὸς ἀχιλλέα 2808, ΑΥϊβίο- 
(6}}5 περὶ ἀρετῶν 2389, «1. ΟΥ ν. ΧΙ. 

84) οοά. Ῥατνίβ. 1139, οπατίδο. ἴπ 49 πη. (913. Χ 141.) οπ|.)} 
011. 8316. 5860. ΧΥ͂. κα ἀϊνθυβὶβ ΠΠρτασΒ οχαγαΐιβ. Ῥυδθίθυ αἰ18 τυ} 8 

ἰπθδὲ λόγος παραινετιχὸς ἰσοχράτους πρὸς δημόνιχον 3388 δά 

3890. Οὐ ν. {Χ1. 
θ5) οοἰ. Ρατγῖβ, 2010 (-- ΥἹ, οπατίαο, ἱπ 49 πη, (21 "ω Χ 14 σπ|.) 

[01}. 100, βαϑο. ΧΙΥ. ἴῃ. Ουαίθυηἴοποβ ἃ τὰϑῆὰ δηϊηια ποδὶ δαπὶ 

λε 1ὰ, ἃς 9, λξ 1718. λὴ 3984 οἷο. αὐ ᾿πἰῖο ἰδ ΧΧΧΙΥ αυδίοτγ- 

ΠΐΪΌΠΘΒ. ΡΟΥ 5886 Ἀρρᾶγθαί. Ῥοβὲ Ε]αϊομῖβ ἀἸδΙορῸΒ ᾳφυϊπαθδ οὐ ἴα ποη- 
Βα Θχϑίαπὶ ἰσοχράτους παραινέσεις πρὸς δημόνιχον (698 ἡ 
ΤῸ πιθά.), αιδ8 Ῥγαθίου ᾿ἰθυϑυϊαπὶ ΠΊΆΠΙΒ τθοθηίοῦ (3) Θπιθηάανυ!έ. 

Θυδθ πιᾶπιβ ἰπάθ ἃ ὃ 27 σίοββαβ ρθυιπ 88 ἰη ον ᾿ἰπθ88 Εἰ θγ18. πι! πἐΐ8 
Δβουῖρϑὶῖ, αὐλ8 ΑὈρΡΘΓΙΒ ἰθρογθ οοπδῖιβ δϑὲ ἔγιβίγα: ΦΙΑΥΆΠῚ ὈΥΪΟΓΘΕ 

ΟΧβουῖθοσο βυβοϊδξ, οὖ θα8. Ῥίδὴθ αἰ} 6586. οοσποβοδίιν φιλόχαλος] 

φιλότιμος, μεγαλοπρεπές) μεγαλόψυχον, περίεργον] ποικίλον, ὑπερ- 
βάλλουσαν] ὑπερβολιχήν, μετρίαν ἀπόλαυσιν] σύμμετρον μετουσίαν, 
χαταφρόνει}] ὑπερόρα, χρῆσϑαι:ι δὲ τοῖς ὑπάρχουσι] μεταχειρίζεσθαι καὶ οἷ- 
χονόμως (9) τὰ ὑπάρχοντα, ἱππεύειν! ὀχεῖσϑαι οἷο. ΥΘυοσιιπὶ ἰθυτη]- 
πα οηθ8 ρϑῦβᾶθρο ἀπθῖαθ δὶ (σὰ ρεαθβουείπι θ᾽ ν' ΡΒΥΘΡΌΡΊΙΟΟ 
γα]ϑι), οὐιπὶ ᾿ϊέθτα αᾳυχάππι ἰογπ δ 6 ΒΌΡΓα Ὑϑγβιπὶ ρμοβίία βὶρΠΙ Π ΟΘ ΠΡ. 

Οὐ ε. 11]. 
06) οοἀ. Ρανὶβ. 2017. οπανίας, ἴθ 45 τη. (21 3, Χ 141}. 6π|.) 

[0}}. 801, βαθο. ΧΎ, ἃ ἀποθιβ ΠΠθγαυὶβ οοιηροβίξαβ. Οὐ οχ τ ΒΟ 8 Π|01}8 

[βοογϑδὲϊβ εἰς δημόνιχον (2008 εὐ 2680: ἱπβογιρίο ἃ πῆϑῖ γθοθη- 
ἰἴΐογθ δὐά 8) ῥγαθθθὶ ἰηϊεϊο πιο: ἰποῖρὶε ὃ 6. χῆὴς ἐπιμελείας ἐπε- 

σχότησεν. ΟΥ̓ γν. 1Χ]. 
01) οοὐ. Ῥατνὶβ. 2551, οδανίθο. ἴθ 49 αἱ. ἹἩ0 Χ 14}. ζ6πι.) 

ἴ0}}. 182, β8θ0. ΧΥ͂, οχ ρμᾶγτίθ βογὶρίιβ ρὸν ΜΙομαθίθα ΑΡροβίο τι. 



κὸν ΡΥ ΤᾺ .- 

ἔηΐθυ γατία (ϑγμ 6}}}, ῬΑ ρἢ αἱ, ΔΠΟτα 1) ἰΘριτογ Ἰβοοσδεϊβ λόγος 
παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον ὅϑε δὰ δ24. ΟἿ ν. ΧΙ]. 

68) οοά. Ῥαγὶβ, 2596, οπανίβο. ἴῃ 40. πη. (21 Χ 14. οη) 

[01}. 260, φαογαπι ᾿υΐοστα 1 δὲ 188. βαθὺ! ΧΙΥ. διπὲ (θοπιθγο.), ρο8- 

ἰθυΐογα 184 δὰ 250 ἀηηὶ 1415: οἵ. ἢ, 1948 50} Ἰδοογαίθ τέλος σὺν ϑεῷ 
ᾧν χάρις χαὶ δόξα. 147Ὁ. τοαννὴς ἐγρῴε. Ῥατγίο ἢδσ γϑοθητοῦο ἐγα πα πίιιν 
Ηἱρροογαΐξῖβ υἱέία 1844, ᾿βοογδὲϊβ παραινετιχὸς λόγος πρὸς τὸν 
δημόνιχον 1878, ΗἸρροογδιβ ἀφορισμοί 1944, Ποπιοβίῃθηΐβ ΟἸγπίν. 1 
1984, 411Δ. δουῦα ογϑίϊοπὶβ ᾿βοογαίθαδθ ἃ ᾿ἰΌΥΑΥΙΟ οοηὔαβα ᾿θρι πεν: 
ὃ ὃ σὺ μὲν ἀχμὴν δὰ ὃ 8 χαραχτῆρα ᾿πέογροβίίᾳ ἱπέθν ὃ 12 εὐδοχιμῆσαι 
οὲ ὃ 18 πρῶτον μὲν. ΟΥ ν. ΠΙΥ. 

69) οοά. Ῥατὶβ. 2052, οπατίαο. 'ἴπ 45 τηἰη. (21 Χ 181}. οπι.) 
ἴ0}}. 208, 8460. ΧΥ͂. Ῥοβὲ 4116 πη] οχϑίας βοοταίβ δὰ Ποιηοηὶ- 

οὐπὶ 1994. (βῖπο ἐἰι]0) ἀοβοῖθηβ 2050 ἴῃ ὃ 40 προορᾶν ἐπίστη τὰ 
συμφέροντα. ΟἿ. Ρ. ΠΧ. 

10) εοἀ. Ρατῖβ. 2018, οἰαγίαο. ἴῃ [0]. παΐῃ. (271. Χ 20 οπ.) 

[01]. 199, 8460. ΧΥ͂Ι. Ῥοβὲ αἱΐα πιρ]ία ἰορίαν ᾿βοογαιϊβ πὰ ΝΊΘΟΟ] 91) 
1888 (βπθ ἐϊία]ο). ΟἿ. Ρ. Τἱΐῦγὐ.ΨΨ 

11) οοἀ. Ῥαγ18. 2980 (ΞΞ Τί οἵ, Ὠἰπάον, βομο}α ργαθοα ἴῃ Α6- 

ΒΒ πθπὶ οἱ Ἰβοογβίθιη μ. 11), ομαγίας, ἴῃ ἴο]. πη, (25 Χ 21 οἱπ.) 
ἴο1}. 169, β2θ.. ΧΥ͂. Οὐοπέϊποὲ ᾿βοοταὶβ ογαϊίομθβ ΧΧΙ (1 δὰ 1178) 

ΘἘΠ| 80}}0}}18 δὲ ΟἿ Πὶ ΔΥρΡ Θη{18 δὰ ΟΥΔΙΙΟΠ6Β ο, ΒΟΡἢ ἰδέ. 80 4, Ρ] αἔαῖο. 57, 
Ατϑοραρ. 400, ῬΏΠΙΡΡ. 40}, ἀθ ρϑοθ ὅδ, Ατομιά. 64 8. ΡΟΥΤῸ ΑΘΒΟΠ ἢ 8 
ογϑῆομθα ΠΠ οὐπὶ 80 ῃ 0} 118 1184. οἱ Ὠἱοηΐβ ΟΠ γγβοβίοπιὶ οτγϑίϊομθβ ΕΥ̓ 
1684. Οτάο οτϑίϊομυπι ἰβοογαίθασιπι ἰάθη ϑδὲ δία ἴῃ ΔΛ, Πϑμπιοπίοθα 
ἰαπιθῃ ρμοβέ Ῥδηθρυσγίουπι ροβία. ΟἿ, Ρ. Τῦ. 

12) οοἀ. Ῥαγὶβ. 2981. οἰαγέδο, ἰπ ἴ0]. πη. (29}}, Χ 21 οἱ.) 

ἴ0}}. 114. βαθ0. ΧΥ͂, Ιηϑυπὲὶ ᾿βοογδαιὶβ οὐδέϊοη θα ΧΧῚ θοάθῃι οὐ ῃ 0 
δίαυο ἰῃ Λ. Οἱ, Βιυιθσπιδὴι 1 Ρ. 11 οἱ ἱπέτα ρ. 1. 

18) οοἀ. Ῥαγὶβ. 2982 (-- Π), ομαγίβο. ἴῃ ἴο!. πιὶη. (28 1. Χὶ 21 
σα.) ἴο!!. 154, 86θ.. ΧΥ͂. ἃ ἀυοῦαβ ΠΣ γαΥ 8. βοσιρέυβ (οἴ, ἢ, 1501] 8). 

Οοπεποί ᾿ϑοουϑίῖϊβ οὐδίϊοημθθ ΧΠῚ] οὔπὶ υἱέδ δὲ δυριυμπιθηξῖβ ῬΑ ΘΓ 
αἰαὰθ σοὰ. 1δυν. ΠΟΥ̓͂ΠΙ ὅ (ἀγρυτηθηίθπι δὰ Νίοοοίθπὶ ϑχβίαί πίον Νι- 
οοοΐθιῃ θὲ Ραποργτίουμι, δὰ Ῥαηθργτίουπι ἀθθϑί). Ῥοβὲ ᾿ἰθγδυ πὶ οοΥγθο- 
ἴογθϑ ἀπο δοὐΐοθτη γοιγδοίβυθγαηΐ, 4108 ἀἰβοθσηὶ ἤοὴ ᾿ηέθγθϑὲ, οαπὶ δασίοτί- 
[αὐθπι πο πδθθαπῃέ ἸΠΒρΡΊ8Π, ΡΥΒΘΒου ΠῚ ΟἿ ΠῚ ΒΒΘΡΙῸΒ ΥἹΧ ἰὨΐθΥ 86 ἀΐρηο- 
βοϑηίαν (- Π σθο.). ΒΥ ΠΙΆ Πππη8 οαπὶ ποο το οοπέυ! ὨΘπχομΐσθατὰ 

οἱ ῬΈΠΙΡΡαΠπΙ (ουΐὰα Ἰοοίϊομθα υἱάθαβ δριὰ Βιυθεπιβπηυμπ 1 ρΡ. 1084.), 



-- ΧΧΧ ὄὄς 

ἴρβα θχοιιβϑὶ οὐδαίϊοπθθ Νίοοοϊθαβ οἱ ἀθ ρᾷθθ. Οὗ Βυθυπδπη 1 
Ρ. 0.11, ῬὨΜοΙορ. 1896 ρ. 608,4, ᾿πίγα ν. {{Π]. 

14) οο. Ῥατῖβ. 2983, οπατίδο. ἰπ [0]. ᾿τηἷη. (29 Χ 20}, ὁπ.) 

ἴ01}. 225, αππὶ 1474 οἵ, ἢ 2060. [ΓΑῦΘΥ τη ]Βο ! ]ηθ8 ἱποῖρὶε αὖ ἴ80- 

Οὐδ ΐβ οὐίϊΐομθ πρὸς δημόνιχον 1ᾳ δὲ 80. ΟΥἷ, Ρ. ΠΧῚ. 
10) οοἀ. Ρατῖϑβ. 2944, ομαγίαδο ἢ [0]. τῖῃ. (29 Χ 22 ον.) 

ἴ0}}. 2417, 8260. ΧΥ͂. ἃ ἀποῦιβ βουὶρίουιθυβ οοπθοίιβ. οβὲ βο οὶ α αὐ 

Ὠϑιποβέμοηθπι 16 δά 1190 (Ὁ Πιπάον!) οἱ ζϑπμοῦϊ, ργονθεῦϊα 1208 

οχϑίηπί Ποημοβίμθηΐβ οταίϊϊομοβ ΧΥΠΙῚ (1408: πιδηὰβ [1.}, ογαίϊο 68 

Πϑπιδάϊβ 198 Ὁ, ΑἸοΟΙἀαπαι 8 201 Ὁ, Απεβϑεπθηἷβ 2128, [υγβίαθ χατὰ 
φίλωνος δοχιμασίας 2168, ᾿Βοοσταιβ ἐγκώμιον ἀρχιδάμου (1. 6. Θρ βίο] 

αὐ Ατοβίἀαπιιπ) 221, ΤΙ οη 81} νἱΐα ἴγϑίαθ 2240. ἴῃ ἢπθ 80}- 
ϑουρίίο ϑεοῦ τὸ δῶρον χαὶ ἰωάννου χῶπος.ς ΟΥ, ν». ΠΧΤΥ. 

10) οοά. Ῥατῖβ. 2990, οπαγίδο, (θομθγ 6.) ἴῃ 49 ταΐῃ, (21}ᾳ Χ 14 

ὁπ.) [011]. 189, 8466, ΧΑ, Τὰῦτο ἰδουποβο οοπεϊποπέυν" ΒΟΟΣ ἃ ἐ18. ΟΥ̓ - 

[ἴοη085 ΧΥ͂; 6. βορἰδβί., Ῥ]δίαῖο. σὰ ΔΓΡΠΙ.. ΑὙΘΟΡαρ. ΟῚ ὩΤΡΊΙΠ., 
Φιλιππιχός οὐπὶ δύσι, 26}} (ἀϑβαπὲ οἱμηΐα ἴον 8 1 πεπρᾶχϑαι χρεῖττον ἣν 
οἱ ὃ 122 τοσοῦτον πεφρόνηχεν ἴῃ ἢ. 28), ἀθΘ Ῥᾷοθ οἵπὶ ἀυριηη., Ατο]ά. 

ΘΕ ΠῚ ἀτραμπμ., Τταροχίξ., αἰγινιτικός, ἴῃ ΟΔ]]1πλ. 1014. ([. 102 γαο.), πρὸς 

νιχοχλέα περὶ βασιλείας 1180, Νίοοο!. 1204 (ἐϊέα! 8 [ἰϑγὰπὶ πρὸς 
γιχοχλέα περὶ βασιλείας), ἤεϊθη., Επαρον., Βιιβῖγ, οὐπὶ ἄγρα π., συμμα- 
χικός 1600 (ἀρῆο. ἢ, 18δ8 ἰηΐτα ἴῃ ὃ 149 χαὶ διαβάντες εἰς τὴν εὖ- 

ρῴώπην, ἢ. 18 180. νὰ... ϑοχιυϊν ἢ, 187,9 ἐγαρπιοηξιπ) Τα ΟΠ 8 
οὐϊιβάαπι οοπέγα Ποιποβέμθηθῃ. ΟΥ ἡ. ΤΥ̓ΠΚΊ. 

11) εοὐ. Ῥατγῖβ. 2991. οἰαγίαδο. ἴῃΏ 49 πιίη. (21 Χ 141... ομ1.) 

(011. 224. 8460. ΧΥ͂. βογίρέιιβ ἃ ΜΙοπαοίο ϑδυ!ανάο (οἵ, Οπιοῃί, Εἰδοβὶ- 

1168. ἡ. 14 δὲ ἰδ0. 88). Τιοραπίιν ᾿Βοογδεῖϊβ οὐδίίομθα ΧΧΙ: λόγος 
παραινετιχλὸς ἄριστος πρὸς δημόνιχον, -- Ιηΐοτοθάϊε ΑΠΟΏΥΠΙΐ ΘΟΠΒοΪ [10 

ἀἀ απιίσυμ!: παραινετιχὸς ἀπὸ φίλου πρὸς φίλον δυσπραγήσαντα " ἀκηχό- 
αμεν περὶ τῆς συμβάσης συμφορᾶς χτέ Ον ---, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός, πρὸς 
νιχοχλέα περὶ βασιλείας, ο. ΒΟρἢἶδέ.: ἀΡριπὶ. ἴῃ πιᾶτρ., Ηδίθῃ. (βὶπθ 

{{{π|0), ἐγχώμιον εἰς βούσιριν: ἀτριπι. ἴῃ τηᾶγρ., Επαροτ. : ἀγρῖπι. ἴῃ 
"δτρ. (τριῶν προοιμίων χτέ), ἀτριυμπιθηίιπι Ρ] αἰδοῖ 41 Ὁ, Ῥαπθρ. 428 

(ϑπ6 (ἰξα]0), Ρ]αἰαϊο. θ6 , Αὐϑοραρ. οὰπὶ ἀγριπη,, ῬΒΠΙΡΡ. οὐπὶ ΔΥρΡΊΙ., 
ἄἀθ Ῥ866 ΘΕ ΠῈ ΔΥρτιπι. (81π6 ἐϊξι]0), Αστο ἱά, οπὶ ἀγριιπι., Ραπδέϊι. 188 ἃ (Β᾽πθ 

ἐϊξι}0), Απεάοβ., ο. Τωοο ϊε., ἰὼ Ἐπίμγη. (βῖπθ ἐἰξι]0), ἀθ Ὀἱρῖβ, Δϑρίμοί. 
(β᾽πθ ἐϊί]ο0), ΤΎαρθαῖέ, (βῖπθ {ἰὰ]0), ᾽π ΟΔ}}1π|Ὸ ΟΥὐάο οτγαϊίοπαπι ἱπά6 

ἃ Ῥ] αἴαϊοο ρᾶῦ δίαιθ 'ῃ ΔΛ. Οἵ, Βαθγιηδηπ [ ρ. 18 οὲ ἰηΐτγα ρ. Υ̓ΠΩΥΤΙ. 
18) οοἀἁ. Ῥαγὶβ. 2991 Α, οδατγίϑο, πῃ 495 τωἷὰ. (21 Χ 14 οη).) 



-- ΧΧΥΧΧΙ -- 

[0]}. 494, ἀπο 1420 « ἀυοῦιβ ᾿ΙΌΤΑΥΙΪΒ ΡΘΓ υἱοθβ βουὶρίμβ: οἵ, 494 Ὁ 
αὕτη ἐγράφη ἐν σπάρτη ὁχτωβρίου κα΄ χαὶ ἐπέμφϑη μετὰ [τοῦ ἀώρως 
ϑανόντος ϑετταλοῦ τοῦ χρυσάφη τοῦ μηδὲ μόλυβδον ἔχοντος οἱ 446Ὁ 
ἐτελειώϑη τὸ παρὸν βιβλίον ἐν μηνὶ σεπτεβρίω ἑνδεκάτη τοῦ ζςἈἌχη΄ 
(--ὄὄ 1420 ν. ΟἸιν. π.) διὰ συνδρομῆς καὶ ἐξόδου τοῦ πανευγενεστάτου 
χυροῦ ματϑαίου παλαιολόγου τοῦ λάσχαρι. 106 Γ᾽ πιὶβοθ! ] θὰβ ἱποὶρὶὲ 
Ὁ βοουδὲϊβ οὐγβίοηθ πρὸς δημόνιχον 88 αὦ 110. ΟΥἿὮὨ γν. ΤΧΙ. 

519) οοἦ. Ῥατγὶβ. 2992. οπαγέδο. ἴθ 40 [0]}, 876, βαθο. ΧΥ͂Ϊ. 

Ρθὺ Οδθβαῦθπι ϑἰγαίθραμπι βουρίιβ, ΓΑΌΓ ΠῚ τ ]ΒΟ απ ϑῖιι, αὶ ἱπ|εϊο 
Ιβοον δίϊβ οὐδεϊομθιη δὰ Πϑιηοπίοιιι ἃ δὰ 170 Ππαρϑέ, πθϑβοῖο αι}Ὸ 
Ρϑοίο βυρθυβϑαῖ ἱπϑρίοθτθ: ΠΘαΠΘ [ὰΠη6) Ε}}1ὰ8 νυἱάἀθέμν" ῥγθέϊὶ 6886, 
οὐαὶ Αὐρογιβ (- οὐ. Ο) πδπο βοϊδπι ᾿ϑοίϊοπθπι Θχ δὸ ποίαγθεϊξ ἃ 28 
χρῆσϑαι δυναμένοις ρΥ., χτᾶσϑαι ἴπ πιρ. (-- Γ). 

80) οοἄ. Ῥαγὶβ, 3024, οματίδο. ἴῃ 45 τηΐη. (21 Χ 14 οπ.} [0]}. 88, 
βαθο ΧΥ ΠΧΥΤ. Τὐθϑη θρ βίο ]δβ αἰϊαμυοί ᾿πϊεῖο πιὰ 1188 ϑχοϊρίυπε 180- 

ΟΥ̓ΔΪΒ ογδίϊοηθβ ΕΥ̓; παραίνεσις πρὸς δημόνιχον τὸν ἱππονίχου 116, 

πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας, ΝΊοοο]. (β᾽η6. ἐι]ο), θ]θη. («ἃ 580, 

ἴ. 84 ναο.). φυϊθυβ οοπεϊηπδηίιν Β481}}}} ΜαρπΙ δαϊποηῖο ἀθ Ἰθρθϑπα 8 

σοη πὶ ᾿ἰτῖΒ θα. (βίη ἐϊα]0) δὲ ἃ ππᾶηὰ αἰέθγα βογρία πρόχλου 
διαδόχου λυχίου στοιχείωσις φυσιχή 184 (10. 1). ΟΥ̓ ν. 11]. 

81) οοἄ. Ραγ15. 8054, οδατίαο. ἰπ 89. υἱη. (10. Χ 63, 6ηι.) 
[01]. 190. Ξ866. ΧΥ͂. οχαγαίιβ ἃ Ψδπηὸ 1 βοδι! (βθοσπάπηι 80} ἐπ ΓΆΠ1). 

ΤΑᾺΌΘΡ ἱποῖρὶ αὖ ᾿βοογαῖβ θρ βίο! δ ΙΧ: ΠΠ. 1ᾳὼ (Ἰηϊο υπαῖ]α, 
᾿ποῖρ. ὃ 3 τῶν ἐν πελοπονήσω), [. λυκόφρονι θ. 11. τοῖς ἰάσονος παισὶ 

χαίρειν 98. (ἴῃ πιατρ. βα΄ Ξε δευτέρα), 71. 140 (ϑἷπο π]0), ΙΧ. 21}, 
ΥΠΠ. 34υ, ΥἹ. 304 (ϑῖηθ. ἐἰζαϊο, ἀθῆς. 80} ἰῃ ὃ 12 χρόνον διατετέλεχα, 

οὶ [ΟΠ πὶ (651), Υ. 814 (πἰῖο πα, ᾿ποῖρ. ᾧ 2 ἀνθρώπων οὐχ 
οὕτως), ΤΥ. ϑῦυ «ὦ 400. ϑ'ραᾳισπέυγ ορίβίοϊαθ γανδθ οἱ αἱϊα : οἵ, 

Αϑβομηβ ᾳ. ἔ. ϑριβϑίοϊδθ Ρ. 6 οἱ ἰηἴγτα ἡ. υχῖ]γν. 
82) οοά. ΡαΓῖβ. ΒῈΡΡ0]6πι. 69, οἰιατγέδο, ἴῃ 49 παΐπ. (21 ᾿ῳ Χ 14}, 

61.) [0}}. 42, 8866. ΧΥΪ. Ῥοβὲ Ῥ]αξοηὶβ ἀχϊοομαι, ΠΥΡΉΓΌΠΘΠΙ, 
Οὐέοπθπι ἰϑραπίαν ᾿βοοναὶῖβ πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 2ῦ8 οὐ 
91 οἱ δἱῖα ραγαθηθίϊοα ἀραροὶὶ 88 οἱ Ῥγέμαροταθ 410. Οὗ, ρ. 1Χ}]. 

839) οοά, ῬατὶδΒ. ΒαρΡίθ. 467. οΠαγίαο. ἴῃ 49 τηΐη. (21 Χ 141}, 

6π|.} [01]. 312, βαθ0. ΧΥΤ. (ὁχ οοάϊοῖθιβ Μγπαθ). ἴῃ ἢἥπθ ᾿ἰυὶ Ροβὲ 

414 τη} οχβίαὶ ᾿βοσυαίβ πρὸς δημόνιχον λόγος παραινετιχός 

ϑύθα «ἀ 3094 πηαί]]π89 (ἀθῆο. ἴῃ ὃ 44 παρόντος βίου συμβουλίαν) οἵμπὶ 
ἐγαηββέϊοπθ Βυζδης πα ἰπΐου ᾿ἰπο 88 ἀϑηι0 ἡ ὃ 38 δόξαν παρασχεύαζε. 
Οὗ ν». ΠΧ. 



-- ΧΧΧΙ͂Ι-- 

84) οοὐ. ῬΑΥΙΒΙ 1 8- ΜΑΧΑΥΙ Δ 5. 1281 (4457 ἃρυὰ Μο- 
Ἰϊπῖοσ, Ῥ 8 ἀδρυὰ Οπιοη), ομαγίδο, (θοπῖῦγο.) ἴῃ 40 (22 Χὶ 141... 6π|.) 
011. 222. βᾶθο. ΧΥ͂. Ῥοβὲ τηρίονιοα αιαθάδιη ΑΡΒΠΟΙΪ 18, Ηρτηιο- 
σοηΐβ 314, ΤΉΘΟΡἢ ΓΒΕ οΠαγβοίθυθβ 2018 θχμθοὲ ᾿βοου αὶ χατὰ 

σοφιστῶν 2068 δα 2060, ἀθ. οὐ πηϑιηοσὶα (ὃ 21.2.2) ὨΪ]Π]οἰΠΘοδθ 

Μασαυὶπῖδηδλθ ργαθίδοξιιβ 11 Θ ἢ 881 Ππ|6 θυ οσθηὶ πὶ ἔθοϊς. Οὗ, γ. 1,]. 
ἴῃ ΑΠρ]]ᾶ 

Ποπάϊπη!! (πὶ ππιιβθὸ Βυιἐβηπῖοο): 
85) οοάἀ. Ηδν]θίαπιβ ὅθ009, πιϑιῦταη. ἴῃ 45 (22 Χ [4 ὁπ.) 

ἴο11. 49, 8690. ΧΥ͂. οχ. Ῥοβί Βδβὶ}} Μδρηὶ ἀἀπιοηὶϊοπθοπι 6 θη 8 
σοθε πὶ ΕΠ τ]8 ἰπϑαμὲ ἰΒοοτδὲῖϊβ οὐ! ο68 ΠΠ: πρὸς νιχοχλέα περὶ 
βασιλείας 214, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός 380. ΟἿ, Ρ. ΠΙ. 

80) εοἀ. Ηδη]θίδπιβ ὅ660, πιθηηῦταπ. ἰπ 40 (28 Χὶ 14}}., ὁπ}.) 
[0}}. 72, 8806, ΧΥ͂. οχ. ἃ αυβίξαογ Εἰ ΌΓΑΥ 8 οοτηροβίἑαβ. Β48}}}} Μαρπὶ 
δὐπιοηϊοπθπὶ ἀθ ἰθσθπάϊβ ρϑπ πὶ ᾿ἰγ]8 1ἃ δὰ 11 βοααπηίαγ [50 - 
οΥαίβΒ ογδέϊοπθβ ΠῚ; πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας 134, πρὸς 
δημόνιχον παραίνεσις 2], νικοχλὴς ἢ συμμαχικός 298 κα 810 ({. 88 
γ80.) οὲ τοῦ αὐτοῦ (ἱπιπιοὸ Ρ] εΐατο}}}) περὶ πολυπραγμοσύνης 89ε., πῶς 

ἄν τις διαχρίνειε τὸν χόλαχα τοῦ φίλου 410. ΟΥ̓Ἠ γν. ΠΥΤΠ. 
81) οοά. Ηδυϊθίδπιιβ 6801, οματγίαο, ἰὼ 49 πιΐπ, (21 Χ 1 ἢ). 

01.) [01]. 194, 8866. ΧΥ͂. [πἴθν 4]1ὰ αυδοάδπι ἡ ποπσα θὲ Ραταθηθέϊοι 
οχβίαπε ᾿βοουδὲϊβ οὐδίϊοηθϑ Π|: λόγος παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 
108, πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας 93}, νικοχλέους περὶ τοῦ πῶς δεῖ 

ἄρχεσθαι 1164 κἀ 1288 πιοά.: ἀθῆο. ἱπ ἃ 24 πόλεμον βασιλευομένους. 
Οοαάϊοθβ Ηδυϊθίαποβ ἄὰθοβ (660 οὲ 6801) αὐλιίδυϊς Βαξῖθ; δρυΐ 

Αὐροταπὶ -- ἢ. Οὗ γ. ΧΙΩΥ, 1]. 
88) οοἀ. Βυγποία 8 7, ομαγίδο. ἴῃ 40 (221} Χ 15 οι.) 

[01]. 828, 8490. ΧΥ͂. ἴῃ. ἃ ἐγθυβ ΠἸΌΤΑΡΒ ΡΘΥ Υἱο 68 βου ρίιβ. [πέρ γ 
ορ  βέοϊαβ Βοββαγιοηΐβ οὲ (ὑθιηἰβεῖ, Ογάοηϊβ, Βα 1614, Μαχίτη! Ρ]ηπά 8 

108}, ΒΑΒ1}}} δὲ ΓΑθδπ ππαΐαδθ 1690, Ογάοηϊβ ἰέθσαπι 1818 οὐ αἱϊα 
ταθϊέα ἰορίαν ἰσοχράτους ῥήτορος πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 
1650 δὰ 168 ῥγαθιηβθο ἀὐριπιθηίο θοάθπ) αἰαιθ ἴῃ οοὐ. Δὰν. ΟΥ̓ 7. 

Οῇ ν. {Χῃ. 
89) οοἀ. Βαγποίδπαβ 8ῦ, πιϑιηῦγαη. ἰπ 80 (18. Χ 18 ὁπ.) 

[01]. 90, 8866. ΧΎΥ͂. οχ. ἱπβυπὲ ᾿βοουδίϊβ οὐδέϊοηθβ Εὐ: πρὸς δη- 

μόνιχον λόγος παραινετιχός 88, πρὸς νικοχλέα περὶ βασιλείας, ΕἸΠΔΡΌΤ., 

Ηθ]θμ., αυ88 οχοϊρίαηέ Τγβίαθ ορὶἐδρηϊὰβ ὅ5 Ὁ, Ῥμοον  ΐΒ ποίημα 
γουϑετιχόν 69", Ργίαροταθ χρυσᾶ ἔπη 158, γνῶμαι κατὰ στοιχεῖον ἐκ 
διαφόρων ποιητῶν 774. ΟἿΑ γ. Π1. 

“ἫΝ 



-- ΧΧΧΠΙῚΙ -- 

90) οοἀ. Βαγποίδηιβ 81, οδατίαο. ἴὰθ 85 (16 ΧΊΟΝ, πὶ.) 

ἴ01}. 2ὅ, 8860. ΧΥ͂Ι. ᾿βοουδεῖϊβ οταῖο πρὸς νιχοχλέα περὶ βασι- 
λείας ( 18 δὰ 28 οτδιοηϊβ ᾿πἰξαπὶ ἀβαπὰθ δὰ ὃ 2 περι του βιου χαϑ' 
εχάστον αἰχιθ ἰἔθυαπὶ ἰπάθ ἃ ἔ. 3 ΔῸ 1ῃἰἴὺ ὑβαπθ δὰ ἤπθΠῚ ΟἹ ΪΒ818 
δ 12 ἀλλ᾽ ὡς χαὶ τῆς δὰ ὃ 19 τῶν φίλων εὐεργεσίαις: ἢ, 100 οἱ 
ααδίξαοῦ βοαυθμεϊα ὑδοῖα) βοτὶρία ϑδὲέ ἃ ΕἰΌγατῖο αὐποάδπι Οταθοδθ 
᾿πρυδθ ππροτῖίο, ααὶ ἔ. 20 ποίαν! οππ(τ) ταὶ Γαπὶ 51 ἴπ Κουτθρίδθ 

(ΞΞ ἱποοστϑοίθ) βοτὶρία βαπί. πδὴ] ἃ ἐϊτοπθ ἔοττηδίαη Ἠοπιδθ ἰάϊθι8 

Ματὶὶ... Μαχίπιιβ πὶ ἑοΐο πιπὸ ΟἝτΌ 8 ἱπιρογαΐ οὐῦθ.“. ΟΥ̓ γ. 1]. 

Οχοηῖΐ (ἰπ ὈΪΠ οἴμοι Βοάϊθίαπα θχοθρίο πο. 97): 

91) οοἄ. Οαποηὶοΐαπα8 87, πηθηῦτδμῃ. ἴῃ [0]. (8010 Χ 211... ὁπ.) 
[011]. 119, 864θο. ΧΙΠ.ΓΧΙΥ͂. Ὀϊπῖβ ΘΟ] πη πῖβ θχαγαίαβ. ΒῈ βου ρίϊο Πα θ6 
ἴῃ ἤηπθ ρῥαδγέϊπιὶ οὐυρίοργαρμίοα ἐντάδε τέλη πέφϑαχαν τοῦ σωχράτου 
οἱ πόνοι [ἀμὴν [| ὃ γράψας ἐ(στὸν τὸ ὄνομα γἵβραρδος ἐχ πόλεως 
μεϊϑώνης ἀμήν], ἀθ αυὰ νἱάθαβ ὐδγάξμδυβθη, ατίθοι. ῬδΙδορταρ  θ 
Ρ. 286, οχ νϑίιυβέιοτγθ οοάϊοθ υἱάθέυν ἀθρίοία θβ8θ, οὕλη ᾿ἰΌΓΑΤ 8. ἴῃ 

γϑῦῦο ἐστὶν Θτγανϑσὶ (οἵ, οἐϊαπὶ οοά. Μοηδο. 224). Οὐπεποπίυν [80 - 
ΟΥΔΕΒ οΥδίϊοπθβ ΧΙΥ; πρὸς δημόνιχκον παραίνεσις 18, πρὸς γιχοχλέα 

περὶ βασιλείας θ8, νιχοχλῆζῆς ἢ συμμαχιχκός 110, Εἰπδρον. 188, Βιβίγ. 
20)», Ηφῖθῃ. 318, α. βορῃϊβέ. 817 Ὁ, ῬΙαΐαϊο. 890, Ατϑορᾶρ. 45}, ἴῃ 
Βαίῃγη. ὅ3, ο. Το ομ. δὅ8, ἀθ ῥρβοθ 878, Ῥαηδίῃ, 71 Ὁ, Ῥδηθρ. 1008. 

Οὐογτθοίοσθα ἀπο. Οἵ. ρ. ἴ. 

92) οοἂ. Βαγοσοϊδπαβ 38, ομαγίδο. ἴῃ 49 τη, (20 Χ 15 οπι.) 

[0}}. 418, φαοτιιπλ ῬΥ]ΟΥΆ 1--- 244 Ὁ βαθοῦϊο ΧΎΥ͂., ροβίθτίοτα 2478 ὑβαὰθ 
δὰ ἤηθπιὶ δῆηοὸ 1990 βογρίβ βιιπὲ: οἵ. βι ὈΒοΥ ΡΟ ΘΠῚ ΠΕ ΠΙΘΓῚΒ οτγρίο- 

ΘΤΆΡΒΙΟἷΒ. Θοπιροβιέθι ἴ. 4180 διὰ χειρὸς ἐμοῦ [νιχολάου] ἱερέως [τοῦ 
λάχ(ρ)ου] ἐν ἔτει ἀφτε (-- 109) ἐν μηνὶ μαρτίου ἰδ (οἵ. Θαγαάξμαμδβοη, 
(ὐτῖθοῖι. Ῥαιἄοσταρηϊθ Ρ. 238). Ῥδὺβ ἈΧΙΟΥ ροβέ βουὶρία ᾳυδθάδη, Βγ- 
Ζαη ἐπα Μαϊέπδοὶ, ἀϑηϑα! (819), ΡΊΘἐΠουΐβ θα θὲ ̓ βοονγδαιϊβ πρὸς δὴ- 

μόνιχον 2314 δὰ 2410. ΟὈὐάϊοθαι δά αὶ: Βαίῖθ; ἀρυὰ Αὐρθτγάτϊῃ 
ΞΞ, ὃ. Οὗ ν. ΧΙΥΙ. 

98) οοἄ. Βαγοοοϊ 8 91, ομαγίδο, ἴῃ 49 χη. (21 Χ 15 απ.) 

ἴο!!. θΌ, 8466. ΧΥ͂, ὁοχ. Ῥοβὲ ᾿Ἀποηγμι ουϊβάδη) περὶ τῶν προλεγο- 
μένων τῆς ῥητορικῆς τέχνης (184 5ὰ 218) ἰπβυηὲ βΒοογδὲϊβ οτϑ- 
εἰοηθ8 ΠῚ τηᾶποᾶθ 288 δὰ 49} (αἀ Ποιηηοπίοιπι ἱποὶρίθηβ ἃ ὃ 28 διὰ 

δύο προφάσεις, (μπῇ πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας οπιἱθαὶΒ ὃ 9 χαὶ 
χαλῶς πράττουσαν δὰ 28 ἵνα μὴ πλέον), αδ8 ΘΧχοϊρίαηΐ ,αἀὐδθάδπι) 

ΡὨΜΙοδορμοσγιπι ἀϊοία“ ὅ38 οὲ ϑρἰβίοϊδθ θ08. [Ι͂η ᾿βοογαὲθ αᾳυδίθγηϊοηθα 

ὌΓΤΘΓΡΌΡ, ἱσοσταίθ ΟΡΟτὰ 1. ἵν 



-- ΧΧΧΙ͂Ν  Φ 

Υ. ΠΙ. 11. ΥἹ. ἐγαμϑροδις βιιπέ; αααίογηϊομθε. 1. οἱ ΤΥ. ρϑυϊθραμ, 
Οὗ Ρ. υΧῃ. 

04) οοἷ. απ ἀϊαπιιβ 10, οΠατίδο. ἴπ 45 [0}}. 238 (ἀπιπιὸ 285), 

Ραγίθβ ἀμαβ (172. -Ἐ 65. [0}}.} βαϑοι]οὸ ΧΊΝ. ἃ ἀποῦιβ ΠἰὈταυ β θχαγδίαβ 

ΘΟ ΡΥ θη. πὶ ρατὲθ ροβίθυϊουθ ρμοβὲ Τὐθδη θρί βίο (1104) οἱ οὐὰ- 
[0η98 Υ (3108) οχβίαὶ λόγος παραινετιχὸς ἰσοχράτους πρὸς δη- 

μόνικον 2320, ἀοῆο. 288 Ὁ ἴῃ ὃ 47 οὐ δι᾽ αὐτὰ τὰ πράγματα ποιοῦμεν. 
Οσάϊοοιι δά θυὶϊξ Βαίῖθ:; ἀρὰ Αὐμογαπι βὶρηϊδοδέυν “ν.. Οὗ ἡ. ΤΙΥ. 

95) οοὐ, ΜιΒοΟ]] Δ ηθιιβ 189, οπατγίδο. (Ὀοτ γα.) ἴῃ ἴοὶ, (81 Χ}1 

ὁ.) [0]]1. 205, 8460. ΧΥΧΥ. ἃ ρῥὶυσῖθβ ΡῸΓ νἱοθβ βοτγὶρέιβ. 
Οοάθχ πππεϊιβ δὲ πιδάοτθ ἱπαιπαίμβ, αὐ οἰ. ΟΟἸ θοαὶ ΟἸατοπιομ δὶ 
Ῥανβίθηβὶβ γαῖ, ροϑὲ Ρ]δίοῃϊβ (ἰογρίαπιὶ οὐ Αὐἰβιϊβ ογαϊοπθβ ΧΙΧ 
σοι ϑοίειν βοογαὶϊβ ογδέϊοπθϑ ΤΥ να]άθ πιᾶποαβ: δά ΝΊοοοΙθπι 
1940 (νϑτβὶι ποῃο): ἰπᾶθ 4 ὃ 40 χαὶ τί δεῖ οἱ ρογρὶε 1894: ἱπὲθ ἃ ὃ 52 
δῆλον γὰρ ὡς κἀ ἔποηι, ἔπαρον. (1894): ἀοῆο. (1900) ἴῃ ὃ 40 αὐτὸν 
προσῆχον ἣν ἀξιοῦσϑαι, Ηρϊοη. (1918): ἰηάθ ἃ ὃ 22 χαὶ διὰ μακρο- 
τέρων εἰπεῖν «αἱ ἤποπι, Νίοοοϊ. (1934. ᾿πίγα): ἀθβᾷο, (194) ἴῃ ὃ 25 ἣ 

διὰ τούτων τῶν παραδειγμάτων. ϑ'ϑααιιπίην βουρία αὐδθᾶάδπι ΜΊΟἢ86}}8 
Ῥβ6}}} ἢ. 190. ΟΥὐάο ογαίοπηπι ᾿βοογαίθαταπι ἴῃ πος ᾿ἰΌΤΟ Β8Π6 ὁοῃ- 
ἴαβιιβ ἰπ ἀτομϑέγρο {ιοτὶς θίθη,, ΝΊοοοΙ., δὰ Νίοοοϊ,, Επαρσογ. Οἷ, ». {1Π|. 

96) οοἄ. ΜΊΒΟοΘΙ] απθὰ8 815, ομαγίαο, ἴῃ ἤο]. παΐη. (29 Χ 20 οπι.) 

[01]. 50, 8266. ΧΥ͂, ΤΙηβυηὶ Ἰβοογαϊϊβ οτγαϊζίοπθβ Ὑ1: Ἐπιδροτ,, 
πρὸς δημόνιχον παραίνεσις, 6. ΒΟρ ιἰϑὲ., δὰ ΝΙοΟοΙΘπι 2064. (βίηθ. ἐϊέυϊο: 
ααϊπίομθ δ ηγἶββο ρϑυϊθτιιπὲ νϑτθα ὃ 8 τὰς δυναστείας ἔχοντας κὰ ἢηθη)), 
Ῥαπθρ. 218 (πιεῖ! 8: ἱποῖρ. ἱπάθ ἃ ὃ 36 διαχινδυνεύεις, ἀλλ᾽), νικοχλῆς 

ἢ συμμαχικός 424. ΟΥ̓ γ. 11. 
97) οοἄ. ΟΟἸ]ΘΡῚΣ ποΥὶ 254, ομαγίδο. ἴῃ 4 πιῖη. [0]}}, 181, Δ ππὸ 

1494 οχαγαίαβ: οἵ. βι θβου ροπθηι ἐτελειώϑη διὰ χειρὸς ἐμοῦ ἰωάννου 
τοῦ σερβοπούλου κωνσταντινοπολιτάνου ἐν τῇ ἀββατίᾳ τοῦ ῥαδὶγχ μηνὶ 
σεπτεβρίῳ πέμπτῃ ἐν χρόνῳ τοῦ χυρίου ἡμῶν χιλιοστῷ τετρακοσιοστῷ 
ἐνενιχοστῷ τετάρτῳ. Ῥοβέ αἰΐα ργαθθθὲ ᾿βοουδίϊβ οταίϊομθϑ ΠῚ: πρὸς 
δημόνιχον 1594 (οππὶ ἱπέθγρτθίφεϊοπθ Τυδέϊηα ἐπ θυ! ΠΘ0811), πρὸς νικοχλέα 
περὶ βασιλείας 1680. ΤΥ ἃ Βαιέῖθο ἰᾶπὶ δά δ} (ἀρὰ Αὐρθγοπι 
ποίαεϊ βίρίο Ὑ) δοσυγδίογθπι πο εΐαπιὶ οοπιιίαι! ἀθῦθο υἱγὶ ἀοουβϑί πὶ 
Ηδτγοὶά Εὖ. Βυΐθτ, ᾿ϑοίουβ οΟἸ ]Θρὶ πὸ, ΟΥ. ρ. ΠΥ͂ΤΙ]. 

πη θεπιδπῖδ 
ΜΟπΒΟΝΐ (1η ὈΪ Ὀ]οἔμθοα σγϑρἕδ): 
98) οοὐά. Μοπβοθπηβὶβ 224, πιθηιῦγϑη. ἴῃ 4 (24}}. Χ 1Τ οπ|.) 

ἴο}}, 1617 (ἰπιπιο 168, οἵπὶ ἕο! πὶ ᾿πίθυ 136,7 παμπηθευτι ἤο τϑοθρϑ τ), 



-- ΧΧΧΥ -- 

8ᾶθο. ΧΥ͂, εἰ ἀθ βογιρίιβ. ἃ ΟΠ τἰβέοροντο ααοίαμ: οἵ, 5 ΒΟΥ Ρ ΟΠ 9 Πὶ 
ἐνθάδε τέλη πέφϑαχαν τοῦ σωχράτους οἱ πόνοι. ϑεοῦ τὸ δῶρον καὶ 
χρηστοφόρου πόνος (οἵ. οοά. Οῳδηοηῖο. 87). Οοππηθμίιν ᾿βοοται8 οὐᾶ- 
(0π805 ΧΙΥ͂: πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 1, πρὸς νιχοχλέα περὶ βασι- 
λείας 18, νιχοχλῇς ἢ συμμαχιχός 2805, υαρον. 124, Βιυβῖν. 844, Ηθ]θη., 
ὁ. ΒΟρΡμἰβί., Ρ]δίαϊο,, ἀσϑοραρ., ἰῃη Ἐπαίῃγῃ., ο. Ἰμοοϊέ., ἀθ ρΡᾶοὸθ 818, 
Ῥαμπδίῃ. 101 Ὁ, Ῥαπθρ. 139. ΟΥΥΘο ΣΟ !68 θὲ ΘΧρ] οδ ]Ο Π68 πη 8 Π118 ὈΤΙΠη8Θ 
ἰγαῦτο δρρίοίδθ ἴῃ τπϑυρὶΠ6) ΓΆΡΆΘ ϑιιπὲ: σογγθοίουθβ γΘΟΘΏ ΟΥΘΒ ἀθργθ- 

πρηάἀαπέαν ἄπο. [πὸ ΠΌγο Ἰσαηάο ααϊπίοποβ 11. οὐ ΠῚ. (ἢ 20---ὈῬ2ΎἾϑ: δά 

ΝΊΟΟΟ]. ἃ 21 τὰ σὰ πλείω ἀϑᾳ60 δὰ Νίοοο β ὃ 48 πράττειν ἕκαστον 
ὑμῶν οἱ ἢ, 10---19: ΝΊοΟΟΙ ΙΒ. ὃ 48 ἐφ᾽ οἷς ἔστηχεν ὑβᾳ00 αὐ ΕπδροΥ. 
8 ὃ4 φύσει πατρίς τὸν δὲ), ἰέθπι ἴο!α βιπριϊα αυϊηϊομῖϊβ ΓΧ. ἴῃ 
ΟΥ̓Δ πΘ ἐθ ῥρᾷθὸθ (ογάο ϑβὲ 91, 94, 92, 98, 96, 91, 95, 98) [ἰπὶ- 

πα αία, βαηΐ, ῬΑΠΘρΎΤΙΟΙ ᾿Ἰθοϊΐοπθβ Θχ μ0Ὸ οοάϊο6 ᾿σΐπηι8 οοἸορῖς ΜοτιΒ, 

ἴῃ ἀβᾶτη ΤΠ ΔΏΡῚ ΠΌΘΥ ΘΧΟΊΒΒ:8 ϑδὲ ἰοέιβ ἃ) Ἠδγάξο. ΟΥὮ γ. 1. 
99) οοἀ. Μοπδο. 818, οματίδο. ἴῃ 89 (16 Χ 11 ",ς 6πι.) 70}. 1708 

(Δἀἀθ 2 [0] πιθιμθσϑηδοθα ἴῃ ᾿πιέϊο οὲ ἤπθ ΠἰὈΥὶ ἃ πιϑπὰ ΡΥΪπηδ ᾿ΠΒοΓΙΡ Δ), 
ἰμΐθυ αἀὰδθ. πα ϑυπὲ γβουα; 8800. ΧΎ]. 4 ἀποῦιβ ἐσίθιθνθ ᾿ΕΌΤΆΓ 18 

Θχαγαἴιβ, ἀΌΟΓπι ἀππ8 ἔπ! Αἀοὶρθιβ Οοοο Ῥτίβυβ βθουπά απ) ϑ80Ὁ- 
ΒΟΥ ΙΡΕ ΟΠ Θ πὶ 81} οα]ὸΘ ἰἰδτὶ: οἵ, ϑέϊαπι ἢ. 280 ὅδολφος ο προβος ὃ 

φρήσιος ἔγραψε. Ῥοβέ Ργίμαροτῦαθ οαυηθη δυγθαπι, Ρ]αίοπβ Αχϊοο μη, 

ϑχοθγρία θχ ορῇῃοο β Αἴδοθ Ἰθϑσαμέιγ βοογαὶϊβ οὐδέϊοπϑβ {Π: παραί- 

νεσις πρὸς νιχοχλέα τὸν βασιλέα 128, πρὸς δημόνικον παραίνεσις 188 
ϑὲ ϑχοθγρίᾷ οχ οὔδίϊοῃθ θἰυϑάθπὶ ἀθ ρᾷοθ (ροϑὲ ργοοθηαπι ὃ 1---9 
ΡΙθηθ θχβοσιρίαπι) 248, αυδθ βθαιπηίυν ἀἰνθγβιβϑίπια, ΟἿ, Ρ. 11, ὨΧΤ]. 

100) οοά. Μοπδο.-Αἀρ ὰϑέαπα8β 495, οπατίδο. ἴῃ 49 (22 Χ14}}. 

ὁ1}.) [01]. 234 (νἱἀο! σοὶ 1 μὰ 225 οὐ 220 υαἀ 228), 8260. ΧΥ. 

Οὐὐ1ο1 πη! Βοθ θη θο, οὐΐὰ8 ραγίθβ ἃ υδγὶϊβ ΠΌΥΑΓΙΪΒ Θχαγαίδθ βϑιηΐ (ἢ. 1 

δὰ 8 βαθοῖϊο ΧΙΥ͂. οχ. Ὁ), ἱπίθυ. αἰϊαὰ τη] ἰηϑογίαβ δέ λόγος ἰσο- 
χράτους πρὸς δημόνιχον 344 δὰ 880. Αἀδμἰὰ8 δὲ 4 Ιδηρῖο. 

σῇ Ρ. ΧΙ. 

ΟΠ γ γε (ἴπ ὈΪΒΙΙοἴμθοα ἀπο41}) : 
101) οοὰ. ΗροΙπιβίααϊθηβὶβ 806 ((υο  ογθιϊδηυβ 902, οὐΐὰβ 

ἱπιδρίηθαι Ρῥοίοἰγρίοδαπηῃ ἀθάϊέ Ἡθίηθιιαπη, 1)10 Ηδηάβοι γι θη ἀθὺ 
Πουζορ]. ΒΙΒΠοΥΠΘΚ χὰ ὙΥ οἸξοπ Ὀξεο! 1, 2 1886 δὰ ρ. 382), πιθιηθγδη. 
ἴῃ 49 πηΐη. (21 Χ 18 οπ}.} [01]. 220, β4θ0. ΧΥ͂.: οἵ, βυιθβογρέϊοιθηι γεώρ- 

γιος γέγραφεν ὃ χρυσοχόχχης ἀρίσπᾳ τηνδὶ βίβλον τῷ ἰωάννῃ (ἰπέθγ' 
1420,80). Οὐοπίϊηθέ οταϊΐομθβ Αθβορ ἢ ρταθηλὶβϑὶβ υἱΐα δὲ δυραπιθη δ, 

ορ βίο 8 Αϑβο πὶβ 1520, [βοοταὶϊθ ΓΧ 165 8 (οομβθης, ομΐθθ οὐτῃ Φ), 
ο" 



-- ΧΧΧΥΙ --- 

ϑοογαϊοογαπὶ 1858, ΠΙοηγβὶὶ Ηδ]ῖο. υἱέδπὶ γα 2034. ὍΘ ἴιος 
Ἰἴῦτο, αὶ ἃ Βϑιβκίο οοἱαίιβ ϑϑὲ ἴῃ ἀϑὰ Μαϊαθὶ, οουγϑ 8 ορὶ 
ἴῃ ΒΙδείονυ ἢ 4. Ὀαγογ. ΟὙπιηδ8.- ον νόθου ΧΧΧΎΥΤΙ 190] ρΡ. 858,00, 
Αϑβοβίηϊβ ᾳ. ἢ ϑρίβίοϊαθ ρ. 18 οὲ 20, ἴπὔγτα Ρ. ΧΤΙΥ. 

ἨροΙ ἀοΙ ΟΡ Θ (πη Οἱ ]]οέμθοα πὶ γϑυβ  ἐ8 18): 
102) οοὰ. Ῥαϊαίὶπι8- Η οἱ ἀ θ᾽] θυ ρθπβῖβ 132, οἰαγίδο ἴῃ 45 

τη. (20 Χ 14}}. οπ|.) [0}}. 258, 8860. ΧΥ͂. ἃ ρἱασῖθυβ βουρίαβ, ᾿πίθτ 

4ιὸ8 ζδομαγἀθβ αὐἱάππι (ἢ, 1---52). [πὰ το, αυἱ οἰϊπὶ ἴῃ ἰδ ]ϊο- 
ἴπθοα δ᾽ αἴϊοαπα δββθυναΐιβ δέ, ᾿πίθυ 418 ταν αὶ ̓ηδυηΐ ΑὙϊϑίοίθ!β περὶ 
ἀρετῶν 1ὅ04, ἰσοχράτους λόγος παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 
1530 δά 1600. ΟΥ Αϑβομηὶβ ᾳ. ἴ. ορίβίοϊϑδθ μΡ. 11 οὐ ἱπέγα ρ. {Χ1. 

Ὀγοϑάδο (Ἰη ὈΪΟΙ οἰ θοα. ρα Ὁ]168): 
108) οοά. Ὠτοβάθηβὶβ 8. 46, οματγίβο. ἱθὰ 40 υαὐἴη. (20}}. 

Χ ΙΑ. 6πι.} ἴ0}}. 170, 8460. ΧΥ͂. οχ. (ἢ. 1---ὃ) οὐ ΧΥΪ. [Ἰβοογϑέϊβ 

πρὸς δημόνιχον (18 δὰ 8.4) οχοϊρίπηξ βοτίρία ααδοάππι Βγεαπέθα 948. 
ΟἿ Ρ. {Χ1. 

104) οοὐἀ. Ὠτθβάθηβϑβ 4. 47, οδανγίδο ἴθ 4ῦ πη. (203, 
ΧΙΊ4},, ὁπ|.) [0]}. 8, 8166. ΧΙ͂Υ, Ηδθοὶ ἰβοογαίίβ παραινετιχὰ 
πρὸς δημόνιχον. Οὐοάϊορα Ὠτθβάθηβθα Μοηδομέσπι ΠΡ Θ᾽ ἰγϑη- 
ΠΊΪΒΒ08 ἴῃ ὈΪ]οὐπθοα ἀπιγθγϑιξαιβ ἱπδροχὶ. Οὗ ἡ. ΧΙ. 

Υγδ  βαυίβο (ἰπ ὈΪ] οἴμοι ρα }168): 
105) οοἀ. Ὑτγδιεϊβ αν θπβϑὶβ (Βμϑά ρου πῈ8) 22, οδαγίδο. ἴῃ 4" 

πΐη. (2ΟἸς Χ 18 "9 οην.) [0]}. 310, βαθ6. ΧΥ͂. 0θν. φυδίξυον Ῥαγέθιιβ 
ὁοπβίδ8β ἃ αυϊηαιθ ᾿ἰὈΓΑΥ 8 σοπιροβίίαβ ϑϑὲ, ᾿πΐοῦ 408 ποπιθῃ μτὸ- 
ἤθβϑι δὲ Απίοπιιβ Πϑμ}]88 οὲ (ὑθουρῖιβ Ρ] ϑθἰαάϊηιβ 1848, ΜΊΘΙΒ6Ι 

Αροβίοϊθα 8014. αγεβ βοσυπάδθ ἰπἰύϊο ἰθριίαν ἰβοογδίϊβ δὐ 6- 
πιο! (24 δὰ 60Ὁ: 5β'πὸ ἐϊξαϊο), αυᾶπι Θχοὶριαπὲ Ῥαδθρμαίὶ, 

ΤΡ οηΐΒ, ΜΊομα6}}18 Ββγηοθ}}}, Οϑουρὶ (ἰθιη δε ΡΙΘ πο ΐβ αᾳυδθάδῃι. 
Οοάϊοῖβ νατιθέαέθηη ἱμίθγοθάθηι θυ Εἰ, Καιρθῦβ οἱ Ἐ᾿. ϑΚυαΐίβοι οὁχ- 

ΒΟΓΙΡΒΙΕ τ] αν θηβ ΡΒ] οΙορίαθ δέει ϊοβυβ Κ. Ζίθρὶθυ. ΟἿ. ρ. {Χ1. 

ἴῃ Απιβέγὶᾶ 

ΥἹπΔΟΌΘΠδ6 (ἴπ ὈΪ]οὐϊθοα οαθβαυθα): 

106) οοἀ. ιπηάοθοῦθμ518 8, πιϑιῦγδῃ. ἱπ ἴο]. τηᾶρπο {42 Χ 28 

0π|.} [0}}. 188, βαθο. ΧΥ ΧΥ͂Ι, πἰραϊθβιηθ βογρέυβ οἱ ᾿Παπεϊπαξαϑ8: 
οἵ, βυθβογρεϊομθπι ἐγράφη τὸ παρὸν βιβλίον τοῦ ἰσοχράτους διὰ χειρὸς 
ἀγγέλου κωσταντίνου ἐκ χώρης ὑδρούσης ἐχ τῆς χώρας στερνοδίχτας 
τῷ χρόνῳ τῆς δ΄ ἱνδιχτιῶνος. [π οοάϊΐοο, φαΐ ἣὰ ἢ 18. Αηάγοαθ Μαί- 
ἐπαθὶ Ααμανίνδο θυσῖὶΒ Αὐἀτίαθ ΔΙᾺ ζοῦθηΒ ροθίθα Ὅ2ο. ϑδιαθαοὶ 

ἕαϊς, ᾶθο ἐγαἀπηίυν ᾿ϑοσταιὶθ νυἱΐα οχ Ῥω.- Ρ] αἴδτομο 14 (ϑἱπ ἀμ ]ο), 



-- ΧΧΧΥ͂Τ - ὀ 

φιλοστράτου βίος ἰσοχράτους 88, διονυσίου ἀλικαρνασέως περὶ τῶν 
ἀρχαίων ῥητόρων ̓  ἰσοχράτης ἀϑηναῖος δὺ, ἰσοχράτους πρὸς δημόνιχον 

λόγος παραινετιχός 188. πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας 171}, νικοχλὴς 
ἢ συμμαχιχός 330, εὐαγόρας: 288, ἑλένης ἐγκώμιον 38. βούσιρις 41 Ἁ, 
χατὰ τῶν σοφιστῶν 450, λόγος πανηγυρικός 470, πλαταιχός θ58, 

ἀρεοπαγιτιχός 1700, παναϑηναιχός 180, ὑπόϑεσις τοῦ φιλίππου 1048, 
λόγος ἰσοχράτους πρὸς φίλιππον 101ἀ4., ὑπόϑεσις τοῦ περὶ τῆς εἰρήνης 
1188, λόγος ἰσοχράτους περὶ εἰρήνης 118 Ὁ (ϑιῦβοτ.: τέλος τοῦ περὶ τῆς 

εἰρήνης λόγου ἰσοχράτους), ὑπόϑεσις τοῦ ἀρχιδάμου λόγος ἰσοχράτους 
1328, λόγος ἰσοχράτους ἀρχίδαμος 182. περὶ τὴς ἀντιδόσεως 1488, 

περὶ τοῦ ζεύγους λόγος 1028, αἰγινητιχός 1074, τραπεζιτιχός [12, 
παραγραφιχὸς πρὸς καλλίμαχον 1780, χατὰ τοῦ λοχίτου 84 Ὁ, πρὸς 
εὐϑύνουν ἀμάρτυρος 186} -τῷι οταίίομθ8 ΧΧΙ. Οὗ γ. {ΥΎ1Π]. 

107) οοὐ. δ πάοθοπ. 3296, οπαγίαο. ἴῃ 45 τη. (20 Χ 15 οσπι.)} 

[0}}. 66, 8166. ΧΥΤΟΧΎΠ. ἃ συμ] υτῖθιβ βου ρέου θὰ8 οοηἴθϑοίιβ. Ῥοεί 
ἐξηγήσεις εἰς τὸν τοῦ ἰσοχράτους πρῶτον λόγον (λέγεται δὲ νουϑετικός 
ἴϊ Πρ.) 18 οὲ εἰς τὸν τοῦ ἰσοχράτους λόγον 8΄ πρὸς νιχοχλέα περὶ 
διοικήσεως βασιλείας Θχϑίαί ἰσοχράτους ῥήτορος πρὸς δημόνιχον 
418 δὲ 470 (ἡ τπδπηῖ 11,). ΟΥ γν. ΧΙΥ͂Ι. 

108) οοἄ. νιπάοθομ. 311, ππϑπῖῦγαη. ἰὰ ὃ (19 Χ 13. ομι.) 

[01]. 179. βαθο. ΧΥ͂. (οἹπι ὅο. β'απιθυςὶ). Ῥοβὲ βουϊρία χυδθάδπι ἀθ υἱγ- 
(αὐ θὺ8 Αὐϊβίοίθ!β 14 οὲ Οθοῦρῖ (ἰϑηλβ 18 Ὁ σομρ] οι αν ἰβοοτδ 8 
δα Ὀοπιοπῖσῦ πὶ (βϑπθ ἐἰΐα]0) 494. δὰ 61, αὐδπὶ βοαιθπίυν ΔοΒΟΙΙ 

οαγτηπδ. οἵ, ἡ. ΠΧ]. 

[πδεΐποροὶ!, ἰά θὲ ἵπ αὐ αὐᾶθ ἤσθο νοσαίαν ἀρο ἃ ̓βιτῖδ: 

109) οοἀ. εοπνθπέιυβ 8. ΑἸ ηδ89 (βἰπθ 85:0), ομαγίδο. ἴῃ 4 πιὶμ. 

(31 Χ 1ὅ οπι.) ἴ0}}. δὅ1 ([0]}. δ86 οἱ δ νδο.), βαθο. ΧΎΥ͂. ((. 1---88) 

οἱ ΧΥΧΥΙ. Οὐοπέϊποπέιν ᾿βοογαίβ ογαίϊοηθα Π|: πρὸς δημόνιχον 

1 ἃ, Β48}}}} Μαρηὶ ἀθ ἰορϑπάϊβ θη πα ᾿Σθγῖβ 11} (8᾽η9 ἐἰϊέα]ο), πρὸς νι- 
χοχλέα 2θ8, νιχοχλῆς ἢ συμμαχιχός ϑῦδ δὰ 880 (ἀθῆο. ἰῃ ὃ 22 τοὺς δὲ 
βιάσασϑαι), αιδθ Πρτὶ Ῥὰγβ δὰ ἀπο βαθουϊο ΧΥ͂. (ΧΤΥ͂, 560. αο}]οὉ) 
ἃ ΑἸγ  δῖΒ τη 8ηῖθι5 Θχαγδίδ οί. ὅϑηυϊυν Ὁμήρου βατραχομαχία πιᾶποὰ 
ἴ. 89 δὰ δ2 οὲ ὅ6, υδὶ βυθβονρεϊο θχβίαὶ τοῦτο τοῦ μοῦ φίλου τοῦ διδα- 
σχάλου στεφάνου: οἵ, ΟΟἸ]οῦ, ϑ᾽ἐχυηρβθουϊομέθ ἀ. ΝΥ θαθν Ακαάθπθ ἃ. 
ΥἸεβϑηβοῖ. ΟΧΗΥΙ 1908 ρατίο Υ1Π|. Ρ. 18. Οὐοάθχ οοπιϊίον ᾿πἰογοοάθμξ!- 
θπ8 οἱ γϑυθυθηδῖβ Ῥαίσιθυβ ΕὙΘΒΟΙΒοΔ 8 ΜΟΠΒΟΘΠΒΙθ8 δὲ ΥΘυΘυΘἢ- 
ἀἰϊβδίπηο Ῥαΐίγο (ὑθηθυα!ὶ Ποηγβῖο Βα ]ον Ποιὸ Μοπδοβίμμι υλΐββιι8 
Θβέ, αδὲ ἴθ ΙΗ οἴ θοα. τὰν ἐαεῖϊβ θπι οομέι!. ΟἿ ν. ΤΙ. ΤΥ. 



-- ΧΧΧΥΤΠ --- 

Βδπάπίοι! ἰῃ ορριάο Βομϑπηδθ δά ΑἸδΙπὶ βίο: 
110) οοἀ. ὈΙΡ]]οέμθοδθ Ἰοθοον οθπ5818 ΥἹ Εἰ 6 44 ((Π0] 100 

ηο. Χ1Π.), οπαγίδο. ἴῃ 49 πιῖη. (21 Χ 1 6π|.) ραρ. 178, βαθὺ. ΧΥΧΥΙ. 
Τυθυβ ρῥαγεϊθυβ οομβίδηβ ροβί ἘΠΕΤΙΡΙἀΪ8Β νἱέδπι οχ ϑ1 48 δὲ ραγίθῃι 
Ἠδθοῦθδο νυ. 1--- 113 (1) οχμὶθοὲ Ἰβοογαίϊβ πρὸς νιχοχλέα περὶ 
βασιλείας Ρν. 118,28 (1) οὐ Ῥ]αίατοιϊ περὶ τῶν παίδων ἀγωγῆς 
Ρ. 129,18 (Π|): οἵ. ΘΙ ]οῦ 1. 1. ν. 123. Ἱπιᾶρῖπθπὶ ἀπῖὰβ Ῥαρίπδο 
(Ἰ27 -- 8 51,54 1π1}.) ἴῃ τυθὰπι 8} ΠῚ 80}18. ΟΡΘ ΘΧρυϊπιθη ἀλη ὈΘηρἢΘ 

οὐτγανὶέ Ὁ Β] οἰ πθοδτὶαβ Μαχ. Ὠνοσγάκ. ΟἿ. ὑ. 1]. 

ἴῃ ΠοΙνϑέϊα 

ΒΟΑΡΙΗπδἴδο (1 ὈΪΠοπθοα οἰν!οδ): 

111) οοἂ, βδοδρμυβίϑηυ8 43 (-- Ζ), οπατίδο. ἴῃ 45 πη. (20 ";ς 
ΧΊ4},4) [0]]1. 209, 8896. ΧΥ͂. ἴπβυπὲ βοογαΐβ ογδέϊομϑθβ ΧΙ 
οϑθάθῃι δἰαυθ ΧἼῚ ΡΥοτθβ ἴῃ ΔΛ, ααᾶταπι 6 ἐϊξα]}8 τϑύθγαπη Π8806: ἴσο- 
χράτους ῥήτορος λόγος παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 14, πρὸς νιχοχλέα 
περὶ βασιλείας 118, νιχοχλὴς ἢ συμμαχιχός 218 οἷο... ἐγχώμιον εἰς 

βούσιριν 108} δὲς, Οὐάϊοοπι ῥυίπιιιβ οοπβυλ Βαϊοταβ (δὰ Ῥδηθρ. 
Ρ. ΧΥΓΧΥΎ), αὰϊ ἴῃ οταξϊοπθ Ποηιοηΐοθα ΟΕ πα θ. Θιπὶ ποίαθ οἱ 4}}- 

ααοὲ Ἰοοΐβ ᾿ρ81 Ὀτσθιηδεϊ ἀπέθροπθηά πὶ Θ886. ὁθηβϊέ. ὥθουτὶ Θὰπὶ δυπηὺ 
οαἀϊίοτοβ Τασίοθηβοβ (ρ. ΓΥὺ οὐ Βθηβοίθσιβ (ρ. ΧΠ 8). ΟΥΎἨ Οπιοιί, 

Οφθαίγ δ] αἐὶ ἢ. ΒΙΒ] οὐ μθ κϑυσθβθη ΠῚ 1886 μ. 441. οοἠά. «ποίου. ». 4954, 

Ἰηἴτα ἡ. ΧΟΥ͂Σ, ΠΙ|, ΤΩ͂Υ. 
ἴθ Βαίανϊα 

[πιράππὶ Βαίδυογαπ (ἰπ ὈΪ᾽ οἴ θοα τιπὶ νου βι ἐδ 8): 

112) οοά, Τυρσάππο-Βαίανιβ 29, ομαγίαρ, ἴῃ [0]. νεΐῃ., βᾶθο, 
ΧΥ͂Ι.: ἐμ οἰΐπὶ {ΦΟΒθΡῺ βο ρου (οἴ. οαίαϊοσ. ν. 340). Οὐπεϊμποὶ 
᾿βοογϑαῦβ οὐδίϊομθβ ΧΧΕ δούθπι ογάϊπθ αἰψθ ΔΛ, θπηομΐοθα ἐδηιθι 

᾿πέθυ Ῥδηθρυσίουπι οἱ Ηθίθπαπη ἰμέθγροβιία. Οὐ ϊοῖὶβ ποὐ ϊαπη ἀθῦθο 

Βογριπδηπο (ἴῃ θά. Αὐϑορασ, 1819 ῥγαϑίαί., ἃ Βθηβοίθιο τοροϑία 1882 

Ρ. ΧΧΙΧΧΠῚ δὲ ΙΒ) Ιοΐμθοδθ {ΠΠπ|8β ργαθϑίθοίο, ααὶ πιθ τοσϑηίθη) (ὁ 
σοὐϊοῖὶβ ἰπάοὶθ οἴἥοϊοβθ οουοσθῖ ἴθοϊ, ΟἿ, ἡ. ΧΗΙ͂Χ, 

ἴῃ ϑδιιθοῖδτ' 
ὕπγβδ!δο (ἴῃ ὈΪΙοἴμθοα ΡῈ ]10 8): 
118) οοὐ. {Πρ 88] 6818 8 (βραγνθηΐοι αι. πο, 49), οἰναγτίαο. ἴῃ 

8.0 [0]1]. 886, βαθο. ΧΥ͂. οχ. Ι͂π σοάϊοθ. πλἰβοθ! αμθο, ἀθ αὸ νἱάθαβ 

πῃ. αταὺχ οὐ ΑἸΌ. Μαγίη, Αὐοηΐνοβ ἀ65 τ ββίο η8. βοϊ θη ἔαιιθε οἱ ΠΠ  ό- 
ΓΆΪΤΘΒ ΧΥ͂ 1889 γμ. 298 βᾳ., ᾿πέθυ 4118 πιι!α ὀχβίδί λόγος ἰσοχράτους 

πρὸς δημόνιχον 888 δὰ 988, ουΐπ5 ᾿Θοξοηθβ ΟΠ ΘΙ πιθοιηὶ ΘΟΠῚ- 
πηιηϊσαυϊ ν. ἃ, Οὐἷο Ἰἀροτγογαηί ρβα] θη βῖ8, ΟἿ γν. ΤΧῚ. 



-- ΧΧΧΙΧ -κ- 

'π ΗἸ ΒΡ δηΐα 

ΜΑΙ (π΄ ὈΪ Ποἴδθοα τϑρὶδ): 

114) οοά. Μαϊτγιίθηϑὶβ Ὁ 97 {Πρϊαγίθ πὸ. 1083). οπαγίδο. ἰπ 40 

πηΐῃ. [Ὁ}}. 151. 8800, ΧΎΥ͂Τ,, αιιθπὶ ἀθβουῖρϑὶ Μ. ΜΉΠου, ϑαρρ!όπιθηξ δὰ 
οαἰαίοριιθ ἀ Ἰσιατίο, Νοίίοθβ οὐ Εὐχέγαϊἐβ ἀθ8 πιβπιβογιίβ 46 16 Ὀ10]10- 
{πδαθθ πίομαι ΧΧΧῚ 1886 ν. 109. Ῥοβὲ Ποηγϑιὶ Ηα]ῖο. ἀθ οὐὰ- 
ἰογῖθυβ ἰμθϑὲ ᾿βοουδίϊβ Ῥδηδίμ θηδίοιΒ 418, οὐϊὰ8β ᾿θοοηθ8 ποιῃ- 

ὉῈ}165. (δ 65,6) ΠΠθϑηέθυ πὴ! Θχβουρϑὶς ὈΪ οἰ ϑοδθ ἘΠ 18 βθογθίδυαβ. 

σῇ, γ. 11. 

115) οοά. Μαιτγι θη β᾽8 Ν 98 (οἵ. [στἱατίθ Γρ. 386,7), οπμαγίδο. ἴῃ 49 

[0}]. 146. 8860. ΧΥ. βοτγὶρέϊιβ παῖ πιᾶπι ρατγέθπι ἃ (Οηβίϑηεἶηο 1, Β0ΆΤΊ: οὗ, 
ἴ. 102} χωνσταντίνου τοῦ λασχάρεως χτῆμα. ΟοπιρΙ θοῦ αν (ἰοΥρῖδο Ηθ- 
Ιϑῆδηι ὅ8, ΗοιηθΥ] υἱέδπὶ χαϑ'᾿ ἡρόδοτον 98, Βα81}}}} Μαρηὶ δάἀτποπὶ οΠθ πὶ 
ἀθ Ἰοροπάϊβ σϑηθ!απι ΠΙΌτ]Β 198, ΟὙο σοΥἹ δά Επαρτίαπι Μοπδο πὶ ἀθ 
ἀἰϊντηϊαίθ 28 8, ΧΘΠοΡ ΠΟΙ ἶβ ἀθ τϑραθ]ῖοα Ἰϑαοθάἀδοιηποπίοταπι 80 8 οἱ ΑἰΠ6) 
αἰθηβίαμι 42 Ὁ, Τβοογδὲϊβ οὐδ ίϊο ἢ 68 ὙΠ θὲ Θρ18Β.0188 ΓΧ. βδηὲ δαΐθπι 
Ἰιαθ: λόγος παραινετικὸς πρὸς δημόνιχον 468 8, πρὸς νικοχλέα περὶ βασιλείας 
52, νιχοχλῆῇς περὶ τοῦ ὅπως δεῖ ἄρχεσϑαι ἣ συμμαχιχός 604, βούσιρις 

πρὸς πολυχράτην θ5}, ἑλένης ἐγχώμιον 704, κατὰ σοφιστῶν 78}, 
ἐγχωμιαστιχὸς πρὸς εὐαγόραν τὸν πατέρα νιχοχλέως 17, κατὰ λοχίτου 
περὶ τῆς αἰχίας 888, ἐπιστολαὶ τοῦ αὐτοῦ 874: διονυσίῳ, φιλίππῳ᾽ 
ἐγὼ διελέχϑην, φιλίππῳ οἶδα μέν, ἀλεξάνδρῳ, ἀντιπάτρῳ ἀσήμως 
περὶ διοδότου᾽ ἐγὼ κχαίπερ, τοῖς μυτιληναίων ἄρχουσι, ἀρχιδάμῳ, 
τοῖς ἰάσονος παισὶ χαίρειν. ἰσοχράτης τιμοϑέῳ χαίρειν («ἀ 976), 

ΓἀΌΔΩΙ οτγαίϊοπθβ Υ1 998, Αὐιβείάϊβ Ῥυθδθιοιβ δὰ ἈΠ  ] θη) 1378. 

Οὗ γν. ΧΙΩ͂Υ. 

ἴῃ Εδβουνλ}}: 

110) οοἀ. βου γα] 6 818. ΣΟ 1. 14, ἐμαγίδο. ἴῃ [Ὁ]. [0]]. 161, 

βέθο, ΧΥ, Ῥοβὲ [ῦ8.}} ογαίΐομοβ ΧΠῚ οἱ ϑρίβίοίαβ ΟἸΧΎ ΤΙ, ἴηΐον 
485 Αὐιϑε 8 πρεσβευτιχὸς πρὸς ἀχιλλέα 15 οχϑίδί, ἐἰγδαϊξυν ᾿ΒΟΟΥ δ 8 
λόγος παραινετιχὸς πρὸς δημόνιχον 1518. ΕΥΪΟΓΘΩῚ οΟὐ οῖβ μα γἔθπὶ 
8400 οἷ 85 Ὁ Κουῖρβιὶ ΜΊΟΠΔΘΙ Αροβίοϊθα (οἵ, 80 βου ρ Ομ θ πὶ ἰπ ἤπο 
᾿ἰῦτὶ μιχαῆλος ἀποστόλης βυζάντιος μετὰ τὴν τὴς αὑτοῦ πατρίδος ἄλωσιν 
πενίᾳ συζῶν χαὶ τόδε τὸ “ιβλίον μισϑῷ ἐν χρήτῃη ἐξέγραψεν): ΠΠΡγΑΥῖτ8 

αἰΐον Γἰθδη οταιίοθηι Χ 1]. (Θριἐαρ αι) δὲ θρίβίοϊαβ, θυ 8 ἴλθιπο- 
πἴοθα Θχαλανῖ, [υἀτὰμθ. Ραρίπδγιμ ἰπηασῖποθ (Ἰῦτα - ὁ 10. 
1804 -- κὶ 3337) 50118. ορὸ Θχρύθββαβ Ἀοοθρὶ Ἰηἰογοθάθη Φοβορὶιο Ηδ6]], 
ΟΟΙΙορα ἀπιΐοο, οαἱ ἀοθ τα ἄρσὸ στγαῖαβ. ΟἿ, Ε΄ ΜΉΠ]θγ, (ἰαἰαϊοσαθ ἀθ8 



τ Ὕ, , 5-: 

ΠΊΒΠΌΒΟΥ 5 ργθοβ ἀθ ἴὰ ΒΙδ]οἐμδααθ ἀθ 1 βουσὶ, Ῥατὶὰ 1848 ρ. 689 
οὐ ἰηῆτα ῥ. υΧ]. 

ΝΑΙ ΠΕ (ἴπ ὈΙΒΙοἰπθοα υπὶνθϑυβι δε 8): 

117) οοἀ. 5.4] πδη 1118 1 ---2---Ἰ ὅ, ὁματίδο. ἴῃ 8 ὃ, βαθο. ΝΎ ΧΥΙ. 

([{ο]α πιμποτῖβ ἀἰβέϊηοία ποὴ βυπι). ἢ Οὐ πϑηΐον ᾿ἰβοογδιϊθ οὐδ ϊο 685 

ΥΠ ργδθιηΐϑεα ογδίοσίβ νἱία: δὰ Πϑηο 1 ΠΔ ῬΥΆΘΥΙΟ ἀὐχαμπιθηίο (χαιρὸς 
μὲν ἤδη «ἀ χαὶ αἵ πράξεις), πρὸς νιχοχλέα περὶ βασιλείας, νιχοχλὴς 
ἢ συμμαχιχός: Βοαυϊξον ἀὐραιπιθηΐαμῃ, Ῥαπθρ., Ἠ Ιθη. Ῥγᾶθυῖο ΔΥρΌΠ)., 
ΕΠΠΔΡΌΓΤ. Ργδθυΐο ἈΥρΡΊΠΊ., ΒΒΙΓ. ΡΥΆΘΥΪΟ ΔΓΡΊΠ).: 4188 ῬΠΠοβέγα ἐδ 
ἴβοογαίθ ϑηῃηδγγαίίο (ἐν τοῖς τῶν σοφιστῶν βίοις) οχοὶρῖέ. [06 οοάϊοῖδ 
Ἰηθηηοσία Θρτορία οὐπὶ ᾿ἰθΘγα] αίθ ΡΘΥ Θρίβίοϊαβ θυ ΟΥΘ πὶ Ππ|6 ἔθοϊ! 
ππἰγϑγβι ἐδ ϊβ ὈΪΙ]οἰ πϑοᾶυῖβ θγασάυβ Βοηϊο. ΟΥ. ΑἸθογτε Μαγνίπη, 
ΜΙββίοη θὲ Εβραρπθ δὲ ϑὴ Ῥοτγέιραι, Νοῦνθ}}]68. Ἀγο ν98. 68. ΠῚ βββίο 8 
80 θη ἔσιθ8 οὲ ᾿ἐόγαϊτοβ ΠῚ 1892 μ. 1812 οἱ ἱπέγα ρ. ΧΤΩΥ. 

ΤΟΙοΟ (ἴὰ ὈΪ]]οἴθοα οαρὶἑυ]Ατ]): 

118) οοἀ. Τ᾽ οἰθίδηιϊ 5 10]1---18., οπαιίδο. ἴῃ 49 60]]. 235, 8866. 

ΧΥ͂Ὶ. Ῥοβὲ συαιηπιβέϊοα φυαθάδῃι, ῬΒ]]οβέγαι Πϑγοΐϊοαπι (-- ΠῚ ᾿. 128,219 

Καγβϑῦ), Πιοπὶβ ΟἸγγβοβίομη! οταίίομθα ΥΙ] οχβίδυς ἰβοοναιβ οΥᾶ- 
{ἰπ68 Υ̓ ῥγδθπηΐββα οταίοσὶβ υἱία 1488: δὰ Ποπιοη. ὅθι, δὰ Νιὶ- 
6060]. 1604, ΝίοοοϊθΒ 1118, Ῥαηθῳ. 1848, Ἠρίθη. 222 0 οἵἷπὶ ἃγρι- 

τηθηἐβ, ααὰθ δηξθοθάπηῤ οΥβέομθΒ δὰ Πθπιοη., αὐ Νίοοοὶ,, Ηθίθπδπι ; 

ΔΥσυπηθηΐα πὶ βϑααϊιν ΝΙΟΟΟΙΘπὶ βίους ἴῃ οοὐ. ϑαϊπιαπέῖπο. ΟἿ. Μαγίῖῃ 
Ἰ. 1. ν. 289,92 οἱ τπἴτα Ρ. ΧΙΩΥ. 

πῃ Πιϑ δῖ 

Γλβθοπδθ (ἴπ ὈΪΒΙΙοἴμθοα ῬῸ]}168): 
ὅ110) οοά. ΤΙΙΒΌΟΏΘηΒῖ8Β 1. 1. 26, ομανίδο. ἴῃ. 190 [0]]. 72. 

5866. ΧΥ͂Ι. πιθ βου ρέυθβ. Πιβιΐ ᾿βοούδιϊβ οὐδίϊομθε [Π|: δά 
Ποιποπίοιμι, 84 ΝΙοοοΪθμ, Νίοοοϊθθ. Οἵ. Μαγίῃ 1.1, Ρ. 300, 

ἴῃ αταθοῖα δὲ Τ᾽ υγοΐδ: 

ΑὐΒΘμΐΒ. (ἴπ ὈΪΒ]Ιοἰθοα ΡῈ ]108): 
120) οοά. Αἰμϑπηὶθηβὶβ ΟἿΤ, ομαγίδο. ἴῃ 45 (22 Χ]ΊΘ ὁπ1.) [0]]. 

800, 8806. ΧΥ͂, πιϑά. ἃ ΡΟΣ θαΒ. ΠΌΥΑΥΒ βουρίυβ. Μδϑηι6}185. Μοβομο- 
ΡΠ στδτηπιδίϊοαπι 18, Τὐθδη] ϑρίβέοϊαβ 63}, Ευτὶρι ἀϊ8 Ττγοδάδβ ὅ88 
(δὰ 804, αδὶ Βυ Ὀβουιρίϊο οϑὲ δὰ δηπαπὶ 1460. 5ρθοΐδ8β) βθηυιπηίυν [80 - 
ΟΥ̓ΘῚΪΒ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘΒ ΠΠ πιθεϊαθ: πρὸς δημόνιχον παραίνεσις 81α, περὶ 
βασιλείας 984. δκἀ 1020 (1. 6. δά ΝΊοοο].: ἀθδιπὲ οὐπὶ [0}}}8. ἀπόθιβ 
8 17 ταχίστας τοῖς πολίταις δὰ 21 οἰχούντων τὴν πόλιν οἱ ὃ ὃ2 λαμ- 

βάνειν αὐτῶν τὸν πὰ ἤποπι), φυὰ8 θχοϊρίαπε αἰαὶ πλέα ππαχίπιθ {Ππ|θῸ- 



-- ΣῈ -σ 

Ἰοχίοα (θὰ ΤῊΘΟΡΗδηΐβ ϑρίβεορὶ 11 681}10 βυθβουρείο δὰ δππαπὶ 14δὃ 
Ῥϑυξηθηβ). ΟἿ᾽. ν. ΠΧ. 

ἰπ πιοπΐο ΑἰΠὸ (τῆς μονὴς ξηροποτάμου): 
Ἐ191) οοὐ, Αἰ ουΒ 3426 (Ἰ,ἀπιθγοβ). ομαγίβο. ἰὼ 165, βαθο. ΧΥ͂Ι]. 

ἴπίοῦ 414 ρταθυθὲ ἰβοογαιϊϊβ πρὸς δημόνιχον οὐπὶ ῬΒΙΒΡΉΤΑΒὶ 
1 Θ Υ] 1981]. 

Εγαβία!] 8. ἰδέ οχῖσαα ογα Ομ πὶ βἰῃραἰασαπι βουναία δι ἰμ 
εοὐᾷ, Βοτρθοη. ΠΠ Ὁ. 36 (μηο. 1322) β6θ0. ΧΎ. ([ο]. 1 οἱ 4 ὁχ Επδρονα 
οὐ Ηρ]θιδ), Βούνοι. ΠῚ Ὁ. 88 (μο. 91) βαθρο, ΧΥ͂. (00], 357,60 ϑχοογρία 
ΠΟΒΉ1}14 οχ Ῥαηδί Πθηδῖοο δὲ 4}118 οσαίϊοη!θι8), ΡΆσ 18. 1428 βαθὸ ΧΙΥ. 

{{0]. 184 οχ οὐδίέϊοηθ αὐ ΝΟ] θη}), δ] αι. - Η ϑι ἀϑ! θοῦ. 129. βδθο, 
ΧΥ͂, ({ο]. θ4) οἱ 856 566. ΧΙΥ. ([. 64) ἔγτυβία!α ογα οΐβ Ποπιομίοθδο, 

Αἰῆοο 4621 5πθ0. ΧΙΥ. ([. ὅϑ0 οχ Ἰ)οπιοηΐοθα). Ουϊθυβοιπι οοὴ- 

ἴθγαϑθ ΒΟΥ ρ ομΘπὶ ἰδῆς οοάϊοὶβ ΟΧΟὨ ΘΠ 518- γα ίδυΐ 15 ϑρίβίοὶο- 
τΔΡΏΪοΙ βάθο, ΧΥΎΪ.: ἧσαν δὲ χαὶ φαλάριδος ἐπιστολαὶ χαὶ ἰσοχράτους 
χαὶ βρούτου τοῦ ῥωμαίου (οἵ. ΑΘΒομπΐβ ᾳ. ἢ, ορίβίοϊδθ γ. 3). 

Ηθβίδηξ οοάΐοθθ δά ρϑιιοὶ γ6] γϑοθῃἐββὶ πὶ Ὑ6] ῬΔΥΒΡΕΓΆΒΙ ΠΣ 
Βγϑηξῖμ απ) βοϊαπι ΘΧΉΪ θη ἐθ8, 4008 ΔΟΟΌΓΘΕΙΒ ἐγβοίαυ] ΟΡῚΒ ΠῸΠ Θϑί. 
Αἰαυθ σοάΐοοβ γΓΘΟΘ  ὑβδί 08 οὐϊάθηι δἰ χη ῆοο οοάϊοθθ ΕΠ ΘΓ ΟΒοὶν - 
ηϊΐθ πη 08 ἃ Ῥαρδάοριϊο Οθγϑπιθο ἀθβοσίρίοβ, αἱ οπηηθ8 ἔθγθ 80) 
ΒΆΘΟῸΪΝ ΧΎΥΠῚ. (νο]. 1 πὸ. 228, 2388, 284, 8290. 872, 453,4, 469, νοὶ. 

ΠῚ πο. 460, 4606, 473, 479. 481, 701) ν6} βαθοι! ΧΊΧ. (νο]. ΕΥ̓ πο. 8ὸ) 

Ῥδιΐο νυϑευβέϊοσθβ βυιηὲ οοάϊοθβ νοὶ]. ΠΥ πο. 290 (ογαξίομθϑ πον δ 6. οἴλμ 

ΡΒΥΔΡΉΓΑΒΙ), ΕΥ̓ ρ. 486 πο. 2 (ον. Χ. ΧΙ1.), ΤΥ Ρ. 443 πο, 47 (ογ. Χ1.) -Ξ- 

8800. ΧΥΤ]. ΤΥ Ρ. 489 πὸ. 29 (ογ. Χ. ΧΤ.) τε βδαθὸ. ΧΥΤΧΎΤΙ. Αἰᾳὰθ ϑέϊατη 

ἴπ σοέθτῖβ Στ ογαίϊοηθα Χ, οἱ Χ]. βοῖδο οοπεϊηθηξαν δχοθρὲϊβ νο]. ΕΠ το. 

160, 4606, 481 (οτγαίίομιθβ ἐγθ8) δὲ 11 πο. 479 (ογαϊομθβ αυΐπᾳμθ). Πάθμι 
ΑὙΠ Θ ἢ 18 Πδγ1 αυϊάδπηη γΘοθἢ εἰ βδὶ πιὶ βαθοῦ! ΧΎ ΠΙ. ἀββουνδηίαν πο. 1131 οἱ 
1138 (οτ. Χ. Χ1.), 1130 (ον. Χ.), 1181 (οτ. Χ. ΧΙ]. ΧΤΙΥ.), ἀθίη ὅντα 9 

ἴῃ ὉΠ] οὐ θοα Βομο]αθ θυδηρθ] οι Β 48 84θς. ΧΥ ΠῚ. (πο. 88 Ῥαρδάορυμι 
ΟΘΓ8Π161) οὐαί θ8 οοἷο οομμρ]θοίθῃβ (Χ. ΧΙ. ΧΙ ΧΥ, ΧΙΠΊΎΧΟΠΧΧ. 

οὐπὶ ἱπὲθτργοίβιοθ μέθυ θα 1.1), ααθπν ΠΠ στα πὶ Θχϑιηἑηανὶ ᾿ρΡ80θ. Θαϊθαβ- 

Οὐ ΘΟΠΊΡΘΓΆ ΠΕ] βαπὲ οοάΐοθϑ Α [ἢ Οἱ βαθον ΧΎΤῚ (2416: ον. ΧΠΠ,., 4641: 
Οὐ, Χ. οὐ ΧΟ Ι͂ΧΙ,, 4834: οὐ. Χ.), βαθο ΧΎΤΠ. (509, 119, 2842: οτὰ- 

ἤοπθϑβ: 1111, 4265: οὐ. Χ. ΧΙ. ΧΗ. ΧΙΎ., δ; οὐ. Χ, ΧΙ. ΧΙΠ, ΧΥ.: 

41ΤΠ0: ογ. Χ. ΧΙ. ΧἼΠ., 4790: οΥὐ. Χ, ΧῚ. ΧΤΥ.; 1883, 1148..1154. 4214: 

ΟΥ. Χ. ΧΙ. ΧΙΠΠ.:; 4310: οὐ. ΧΙ. ΧΙ. ΧΙΝ,, 4391: οὐ. Χ. ΧΙ]; 2936: 

οτ. Χ. ΧΙΠ.; 651, 116, 2322, 3943, 4244. 5491: οτ. Χ., 1171: οἱ. ΧΙ,, 
ὅδοθ; οὐ. ΧΧ), 8άθοι}!} ΧΙΧ, (ΟΤ1δδ: οὖν Χ. ΧΙ; 4245; οὐ ΝΧ. ΧΥ.Ὶ. 



- ΧΙΠ “-- 

ῬΔΓΆΡΒΓΒΒΘΕ ἀθηΐαιθ ΒΥΖϑη 88 ργϑθίου σοάΐοθβ ΠΟΠΠ}}1]05 Ηΐοτο- 
Βοἰγπηίθηοβ (1 πὸ. 372, 11 πο. ΤΟ], ΙΥ̓ΠΘ πο. ὅ8, 290), Αἰμοηΐθηβθε 

(390, 1494), Αἰδοου (777, 188, 1583, 1152. 1154, 2382, 9426. 6201, 
6204), ϑηπηνσπαθοβ (Β 10, Β 48) ργαθθῦρης οοἀά. Ῥατγὶβ. βυρρίθη). 46θ7. 
698, 1144, Βατοὺ. 216, Ὑίπάον. 398. 

Οοάϊοθβ, αὶ ἰφηίαπι ἀϊοία. ᾿Βοου ἐἶ8 σγποοα Ὠθογθαΐ, οὐγαμοβ 
ΘΒ86. ΟἸΠἾΠ0 ΠῸῚ ῬΌΪΑΥΙ, θα 10 γϑϑρθχὶ γα ΠΒ] 4 ΕΠ 0168. Οὐ ομπὶ ἀμ δγα- 

ἄδπι ἴῃ Τια μην ϑἰβὶ οοάϊ οἰ θ18 ἐδ 88. ΟἿΠῚ ΟἸ 68 ἃ Υἱγῖθ ἀοοῦβ ΒΑΘ 

ΧΥ͂, νἱάθϑοϊζιν ἔβοίθθ θ888. 

Οδρυῖ 1|. 

υὰ γα θ6. οΟαΐ 05. πίον 56 ΘΟ ΘΓ δ ΐ. 

Ῥοβίᾳιδπι ΒοκΚουιβ (Ρ. 8. ποῖ.) οοὐ συν ᾿Βοογδίθογαπιη 8 Θ886 

[ΠΗ] 185. ρουν ἀϊξ, ΟΥθΙπδεϊβ ({Γ} 50 Π1οοὲ οὲ να]ρηίδο (ς). Βαθυπιϑημῖβ 1 

». 9. ρὕαπι. πιθπιουΐϊαπὶ γαἰρσσααπὶ ὈΪΡΘΥ δι “6580. ἠοουϊί. Ναπι ΟἿΠῚ 
Βοκκογαβ οτγαι οἶδ ἀθ ρουιπαίδίϊοιιθ ππϑιποσῖα αὰΐ' ἰηίορτα δὺΐ πιι ῖ] ἃ 
ΒΒ οοάϊοθα {ἰγῦῖ. 11] Ξὸ, Γ, δῆς. 930 --- Δ. Ταυσοης. ὨΧΧΧΥΤΙ 

14 -- Θ ρΡίθποβ ὁρροβιιουῖ οοἀϊοίθιβ δἰ δίϊο. θὅ -- ΔΛ, Μαῖο, 410 -- Ξ 

πηϑποῖὶβ (4οδοῖς Απά, ἃ 179. αὐ 809). Βαθνπιαηλῖβ ᾿ϑοζίουβ νατιθίαίθ 

ΡΘΙΡοπβὰ οοὐΐοθθ Θ ᾽ν Απέάοβὶ ρθη οἵ ΔΛ πιϑθαη ἈΓΓΠῸΒ πέρι 856 

ΘΟἤΔΘΥΘΘ ουϊοῖξ. Ὑ θυ μισὸ Γι αὐ οὐ Ομ 15. ἘΠΠΠπ|8 μαγίθ πιθάϊα 
βουναία οὐπὶ Θ᾽ οομβϑη ἐξ, 40) δὼ ἀἰογε οἰ υβέίθπι ογαομβ ἤπθ ἴθ. ἃ 

ἃ 820 χχαταλύσω τὸν λόγον (ὁπ οὐαί οι ἀθ᾽ Ὀϊσὶθ πο ἀβάιθ αἱ 
ὁ 8 τὰς χοινὰς αἰτίας) ἀπἶβθο, αὶ ἴῃ Δ 4 σογγθοίοσο ὃ. βιρρθίιβ ϑβί. 

Αἰχιο ἰάθην ΒαθΥπιδημε8 οοὐΐοθβ Ῥανβ. 2982 -- Π οἱ 1αὰν. ΠΥΙΠ ὃ 

το Ν᾿ οὕ ΔΛ Ἀγ π5 οἴϊδιη σοηἑ ΚΘ ἀ08. Θθ8θ. 41 ΘΧ ϑοάθπι Ὡγο θίγ}0Ὸ 

ἀογῖνδι οὐ οταςξϊοπη οὐἶθ οἱ πθιουδθ ἱπίίοϊο οομνθηϊδηί, τθ0- 

{881 π|6 ῬΘΥΒΡΟΧΙ (1 ν. 10,11). Αἰ αν γϑῦὸ οοάϊοιν ΠΝ ΠΙΐΠΟΥ Θαΐ, 

ΟΌΠῚ αὐαξίπογϑοῖην σά οὶβ ΛΔ ΟΥ̓ΔΕΪΟΙ ΘΒ. ΡΥΙΟΤΘΒ ΒΘΥΝΒΥΘΥΪΏΣ ΟΠῚ ΟΥΑΓΟΥΙΒ 
νέα οὐ ογαϊοπι (Θχοθρία ῬΔμθοντο4) ἀὐριμθηξῖβ, ἀαὰθ ἈΡοΠοίγροὸ 

οοὐϊΐοσυμι ΔΛΠΝ ἀθθθηίιν 5801}: ἴθ Δ υϑροὸ ογαϊουῖβ Υἱΐα οὰὔπὶ ἡμπδίου- 

ΠΙΟΗ θυ. ῬΥΙΠΙΪΒ Δηἶβδα Θδέ, οαπὶ ἈΥΡΙ ΠΙΘ μα ΟΠ ΠῸ πῃ Θὸ πϑϑ]θοία 
ἴαουϊηί. Ῥοβὲ Βιυιθυπιδημιπι ἰρ80 θὲ οοάϊοθιι. Υ αἰϊοαπιπ 64 τὸ Φ 
ΓΘΡΡΘΥΪ (οι. Θ᾽ ἔογίαββο οοαμροπομάιν: οἵ, ὁ. ΠῚ. ὁχ υὺ. νυϊραία 

ΘΡ βίο ἀγα τπθηιονα ἴῃ ΘΛ ἠοβοῖθηβ ἤπχὶε, οὐ παροὺ οοξίοθβ ὑδαν. 

ΠΥ ΤΟ ΞΕ Σ 9ὲ Ῥαγῖβ. 2010 --- Υ ρῥτοίγαχὶ, αἱ οταξίοιῖα Πϑπιοπίοθαθ 
ΠΙΘΙΠΟΥ 8 ΠΊ 5᾽ Πρ ΠΥ Θ πὶ αἰ θυ. 



-- ΧΙΠ - 

Ομ θι18 ΡΥΒΘΠΊΪΒΒῚ5 ΠΌΤ ὈΥ ΠῚ δὰ οοάϊοθβ ὑϑοθη Ὑ95 τθ- 
ὈΘΏΒΘΠΔΟΒ ΔΟΟΘάΒΠη18, ααἱ Θχ Εἰ ΌΥ]8Β βουυϑίϊβ ὑσχοίθοϊς βιιπί, ἰΐα υἱ ἵἴπ 
οΥ̓ϑίουΙΒ τϑυ]8Β οοπβεϊ θη 18 ἔδο]θ. 6᾽8. ΟΑΓΘΥΘ ΒΟΒΒΙΠΊΙ8. 

Αἰἴφαθ ᾿πιξῖαπι ἔβοϊδηνιβ ἃ οὐ οῖδι8 οχ Πἰῦγο ΣΟΙ παίο 111 - Γ 
ἡΘΡΟ 8, ᾿πέθ 4108 απ πὶ ἰοοιπ ΟὈἐποὶ οοά. δίς. 986 τὸ Δ οχ Γ 

ρΡϑηάθπβ ἀπὸ ἰἰγοὼ ἱπέίθεϊθοίο, αὶ οαπὶ οὐάϊοθ αποάδπι νυϊραίδθ πιθ- 
πιοτῖδο θυ θυ Ομ βτ δ έιβ γα. ὐἰθηϊηὶ οοάϊοθπι Δ, 411 ἃ Γ ἀἰδονὶ 
οὲ ογδίϊοπθ ἀθ Ὀἱνῖβ πθρ θεία δὲ ογαίοθ πὶ ογάϊηθ δα αίθηιβ πειίδίο 
οὲ αυϊθυβάδηι ᾿δοίοηΐδυι8 ναὶ ραιβ γθοθρίϊβ, πΙ ΠΕ] ΟΠΙ ΠῸΒ ὁχ ἴρβὸ Γ οτί- 
βῖπθπι ἀυχίθβθ νοὶ] οχ 90 οορποβοιἑισ, ααοὰ οοάϊοῖβ Γ ΘοΟΥΥΘΟίΟη98 
νΑΥΪ8 6 (οοτι. 1. 2. 4. 5) ἴῃ Δ πιαχὶπηδπὶ ρα γίθηι γὙ9] ἴῃ ἰθχία ἀθβογρίϑθ 
6] ἴπ πη ρῚηΘ ἀρρίοίαθ βυ πὶ. [ἢ ΘοΥγΘο Ομ θ 8 Γς ἃι 6} ΓΘΟΘΏΒΘΙ 8 

ΠΌΓΔΥΤΙ5. ἀΐνϑυβα τ 06. 8118 δέ, ΘΠ] ΘᾺΒ ἴ) ΡΓΪΟΥ ΒΒ ΟΥΔ ΟΠ Όι5 
ΠΙΙΓῸ αἰοάδη) πηοὰο βρυθυθυϊέ, ἴῃ ΡοΒβίθυοσθι8 ΓΘ] οβο ἴθ ἴῃ 10,80 
ἰθχέι. Θχρυθββοῦῖί. ἀὰ οὐδ απι οὐ πὶ ἱπυθυβαπι ΘΧρΡΙ δα μάη} --- 

οἐϊαπιμαμο ἐσθ αυαθάδπι ογαξουμι ἴῃ ΓΔ οοανθηϊαῃί: δὰ Πθπιοι., 
κα Νίοοο!., ΝΊοοΟΙ.; Αὐολά., Αὐϑορδρ., Ρ]δίαϊς.: ῬΆΠΡΡ., Ῥαμαί)ι., 
Ῥᾶπορ. --- δὲ Απιεάοβὶπὶ ἰ ἤπθ, οὐαί ομθι ἀθ Ὀΐρῖβ ἰμἰἶο ἴῃ Γ πιιὶ- 
ἰαίδβ τϑύοθο. [{θγδυλιπ ΘὨΐπι, αἱ οοὐϊοθπὶ ΓΟ ἀθρίηχιί, ογαίϊομθ8 
1485 ἰμαπᾶθ πα ρρ θη άαβ ῥαϊπιὰη αἰϊάθη) δὲ ἤπθπὶ γὙ Οἱ λ 8 γ6]6- 
ΘΑΥΕΒΘ. Ροβίθα οὐδέϊο ΘΠ ΔΙ θγᾺ πὶ οΟμβι] το πϑρ]θχῖββθ ὙΘΥ 881 ΠῚ6 5.80 }- 

ο6 1185. Παυὰ οἰ 61} 18 αἰΐοσα ἰηΐθν ΓΔ αἰ ογθητα Θχρ!οδίαν, ατιοά 
Ρᾶγίθβ ὁχ οὐ οπίθιβ Ῥαηθα.. 46. ρᾶοθ, ὦ Νίοοο!. ἴῃ Αὐξἀοϑὶ Ἰαινάδέαθ 
ἴῃ Γ᾽ Ῥτπηῖβ ἑαπέϊ πὶ οἱ αἰ ΕἸ πι}8 γὙ }}}}5 βισδιΠοδίδθ, ἴῃ Δ θχβογρίδθ διε 
ἱπέίθρταθ, Ναπ) ἰοοὶβ ἴῃ Αμέ ἀοβὶ 11} 18, ψὰ] ἴθ ΘΛ πιθπιουϊαπὶ β᾽ ἢ ρι  ἈΥΘῺῚ 
ρΡγΑΘ θπξ  ῖπ Δ ἰρβίιβ ὈτΌϊ μα ϊβ νουθὰ βυ θά πα βιιηξ, 8 αὖ γ6} υϑυθᾶ 
ἴῃ Γ ΘΥΙΌΣΘ ἰἰθγαία (6 ρμδ0θ ᾧ 5854) ἴῃ Δ Αμεά. (-- Δ) ᾿Πἀθπὶ μϑι- 

ῬΘγΆΠπ), τορϑεϊία δέ. ὦτὸ [δοίη οδὲ οὔδπι, αὐ ᾿μς ἤμθ γϑυθόσιηι 
Ἰαυάδίοσιιηι (ΧΙ 89, ΧΥΤῚ 56), ὀπὶ ΠΙθΥδτῖ8. ἴῃς ΟΥ̓Δ ΟἢἾ8 τοχπ ὁχ Γ 

ἀθβουθθπάο ρϑυρογοί, αἀἰβογθραηα 4αιοάδπι ἃ Γ᾽ Απεά. (Ξε Γα) ἧι 

Δα ΠἸαΐα 5:1. Μιγθυβ ἰάθη, αιοὰ νοῦῦα οὐδ οηβ δὰ ΝΊΘΟΘΟΙΘΠπι ἴῃ 
Δα ροβάθῃπι ταίϊζομθ ἴῃ ὈγθυαβΒ οοηίγαοία. δι. αἰἃ ὁχ Θ Απίϊά. 

Ξε Θὰ 5010 ἱπποίιθυιηΐ, ἀποθιιβ Θχοθρ δ Ἰοοΐβ, ααϊθιβ ΠΌτατῖι8 σοάϊοθηι 
Θα ἀϊοθπὶ ἀθϑογιῖξ: ἴῃ Ξὶ 24 Ὠθιὴρθ Δα οχ ΟΥ̓ΒΙΟπΘ ἱπθρίθ δι ἀϊάϊὲ πδθς 
βοΐα οὕτως ὁμίλει τῶν πόλεων πρὸς τὰς ἥττους οὐ ἴῃ κὶ 29. ογδίουϊε 

ἱπέθτροϊδέϊομθιη μηδεμίαν συνουσίαν εἰχῇ προσδέχου μηδὲ ἀλογίστως. 

ἀλλ᾽ οοπίτα Θὰ τϑεϊηις, Αοοθάϊε πο ἴῃ Δ ᾿θοϊίοηθα ποθι} } 86 νι]}- 
βαίδο (ὁχ [ἈΠΉΠ]Π 18 Θ) ἱπυθηϊιηἐυν, 88. ΘΧ ΘΟ Ἰοἷβ Γ᾽ σογγθοιοηΐθιιβ θχ- 

Ρ] σδεΐοπθπι ποὸη μα θθηΐ. Εχ αὰὸ Πγαπι πιϑάλιπι ᾿πἴθτ Γ᾽ οὲ Δ βία θη άιιπιὶ 



-.-. τῆν... 

οδβδ αὐ οοπιραταί πιθιηοσὶα τιυϊχαία (Θ) θχασαίπβ διθγε, Ἰυου- 
θη ββί ο ἀρρδᾶγϑί. Αἴᾳιθ σουγθοίοπθα ἃ). ἃς, ἤογέδββθ δὐΐβπὶ Δ:, αὐδθ 
οατῃ Θ Λ νϑὶ] Θ 8βοῖο ρἰθγιυπιαιθ οὀοηρσταμηξ, ὁχ ϑοάθη ἰοηὐθ ρθε ἐ88 θ56θ 
ΥΘΥῚ δέ β᾽ μι: 6. αὰὰ ἀθ γὸ αοουγαίιιβ οχροβιΐ οοάά, διιοίον. Ρ. 1384. 

Εχ Ιρ80 οοάϊοθ Δ νυἱάθειν ἀθβου ρει θ880 οο. Απιῦτοβ. Ὁ 144 
πὸ Εἰς χυὶ δὸ οάϊονιθιβ ρμοβὲ Βϑκογυπν πιᾶρηϊ ΟἿ πὶ ἀϑϑεϊπιααίιν θα 
ΡΟ ββ πιῆ ἦθ οαιιδα, ᾳφυοά πθαιθ Γ θαι Ε βαἐϊδβ δοοιγηΐθ θχοιιβδὶ 

οἴϑηί. Αἰαιθ ἴῃ πΠἱ γθγϑη ΘΟ 605 ΔΕ ἱπίθυ 86 μ]δηθ οοπβθηίί πε οἱ 
ΟΥ̓ΒΙ ΟΠ Π ΠΙΟΤῸ δίαθ οὐάἀϊηθ ϑὲ ᾿Ἰϑοίομἶβ ναυθέαίθ (οἷ. ἐπιρτῖπιὶβ ΧῚ 24 
οἵ 29. ἴῃ Αμέαοβ1), οππὶ μϑιιοὶ οὐ ἶοῖΒ Δ ΘΥΓΌΥΘΒ ΟΧ ΠΠΟΥΑΥΙΪ βοοογάϊα πδίὶ 
ἃ ἀπ σθηίίοτγο ΠΙθΥΑσῖο οοὐϊοὶβ Ε 8ιι 0] αἰ εἰπί. Ἐξϑηι θπιθηἀ βέϊοιθβ οοάἶοβ 
Δ οἴ 68 ρ8θῃδ (], 2, 3) ἴῃ Ε τθοθρίδο βιιηΐ, ᾿ϑοομ θ8 11}|.8., αυδθ ἴῃ Δ 

Ρυπηδ τηδηῖ ἴῃ ΤΥ ΡΠ δβου ρέδθ βιιηέ, Ὠἶδὶ ἴῃ ΠΙδΥρΊΠΘ. πο τϑά αἰ {8 

οὐ ἤπθ ογαίοηϊβ θ᾽ ρϑγηνδέϊοηθ, α110ΠῚ ΘΟΥΤ. δ, Βα ρρ θνθγαί, Οὐ" πὶ 
ΟΥ̓ ΪΟΙΘ. ̓ ΠῸ ἔθ ποῦ οχαγαίο. ΟΟΥΓ ΘΟ οἹ 68 ἐθιιθυαυῖαθ ἃ, ἴῃ Εἰ ΡΙΘΥΔΘΑῺΘ 
πιορἰθοίδο βιιπέ, πιο ροϑὲ οοάίοθπι Ε ἀθβουϊρίσμι πηι ΠΟΥ βιι0 νἱἀθέαγ οοῦ- 
γϑοίοῦ 1116 δπιποΐιιβ. 6886, οἰν πὶ ΟΡ] 65 σΟ οἷ Δ ρυΪπηᾶθ τηΆ 1118 ᾿ΘΟ( 0118, 
ατ188. ΟΟΥΤ. 4 τγταάθηάο πλιίαν!ς, ἴῃ Ε γϑρουϊδηΐιγ. Θυδθ οὐπὶ ἰΐα 5ἰπέ, 

ἤθγι αᾳυϊάθηι ρΡοίαϊξ, ἢ Ε οχ οοάϊοὶβ Δ διομῃθίγρο (θὁχ Γ ἀθάποίο) οτὶ- 
ϑἰμθπὶ ρθέθγοί, 81 αυϊάθηιν ϑεδπιὶ οοτγθοίϊοθβ ἃ: δὶ δγομϑίυ ραπι ᾿ΡΒΊΠῚ 
γϑοίθ γϑἐξε!πλι5. Αἱ ᾿ἰϑοῦομθβ ραιοαθ 1186, αυΐθιβ Ε ἃ Δ ἀϊβοθάϊε, ἰδ) 
ΠΟ 88 ποθ, τὸ οχ Πἰγατὶ Ε οβοϊαηεῖα τορϑὲϊ πϑαιθδηῖ; δίηιθ 
δάϑθο πορηι δα Θχρ απδέϊομθπι παῦθηἑ Ῥγοπιρίδπι οχ οοάϊοὶβ Δ ἰὰ- 
οαπΐβ ἀξ βογὶρίθγα βρη ϊατὶ οἵ. ΧΙ 14 μάλιστα] ἅλιστα Δ (Π οτα μὶ ἃ 
ΓΙ τοίου ΟΠηἶ888} τὶ. χάλιστα Ε, ΧΙῪ 91 αὐτοῖς ὠϑήσεσθαι Δα ΡΥ... 

αὐτοὶ σωϑήσεσθαι οοΥγ. 8 -ῷ αὐτοὶ ὡϑήσεσθϑαι Εα, ΧΥΤῚ 85 προῃρη- 
μένων] πρὸ τ ρημένων (οἴχηὶ γ88.} Δ τ-τΦςὸ προειρημένων Ε οἰος. Ἰέωψαο ἀθ 
ὑοάϊοθ Εἰ οχ ἴρβο Δ ἐθγιναίο πὸ ἃὲθ ὸ8Β ΧΠ δηποβ γϑοΐθ ἴᾷπὶ ἐπαὶ- 
οαγἶϑ8βθ (οοὐά. διοίον. }». 28 84.) ϑδηγηιης οοηθηίο. 

Ῥγυδϑίθυ Δ Ε πο] 8 οχβίδε ἰθὺ ὁχ Γ ρῥγοίθϑοξιβ, αἰ ΟΥ̓ ΠΟ Π.68Β. ΟΠΊ ΘΒ 
ἀξ Ρ]ΘΥΆΒη 116. Βουγασί. ΟὈΒρ] τγθ8 ἐδηλθη ἰμδιιηξ ἴῃ οοάϊοῖθιιΒ ΜΔΊΓΙ. 
Ν 98 εἐε Οεέονοι. 118 (γϑοθη ββί πιο), αὐ οχ ἢ]ὸ νυἱάθειγ ἐἰθβοσιρέιβ 

Θ886: ΒοΠοϑὲ οὐ. Χ. ΧΙ]. ΧΙ ΙΧ. ὙΠ]. ΝΠ. (ΧῊΠ. ΠῚ. δαά. Μαίγε.) 
δἰ ϑρίβί. [.ὄ ΓΧ. ΥῊ. ὙΠ. ΥἹΟΥ͂. ΠΗ. (1. Ν. κα. Μαδεγῖε.); νι άθαβ ϑεϊδπι 

ογϑίϊομι πὶ ἰπΒουρ 0 Π68. βρη αγοΒ ἢ) ἢΐ5 ΠΠΟΥῖΒ ὁοηρτιθη θα. Αἰαιθ 
οοάθχ Μαίένι., αυδπηίΐιπι αυϊάθι ΘΧ ᾿ αι ΟἾΒΒῚ Π}18. ὙΘΥΌ]5 ἴῃ [τἸΆΥΕ}} οδίδ ορῸ 
θποίδ β σορηοβοὶ μοίθαξς, ἣν οὐ οί θι ρ᾽ θυ πλτι6. ἃ ραν θι8 οοά οὶ 

ἱανθηῖξιν (οἵ. ΠῚ 22. εἰ δέ τις τῶν παρόντων ἔχε: τί μοι συνειπεῖν, 
ΥΙ1 22 ῥᾳδίως οἶμαι, Υ1Π 69. οπι. χαλοῖς, ΧΙ 8ὃ4 ἀξίας ποιήσεις, 



-- ΧΙ --ὠ 

ΧΗΣ 81 γενήσει), οτι 8θηθὶ Ἰϑοίϊο νυ σία ἀδργθῃθηύαθιν Χ]] ὑμῖν τοῖς 
βασιλεῦσιν. Ερ᾿βίοϊαϑ ὑᾶπηθη ΘΟΠ ἈΠ δ Ομ ἢ ρταυοΥθπ οὐπὶ Φ τθἀοἰθηί, 

ὁὰπὶ δὲ ογὰο δὲ ἰηϑογ ρέϊομθβ δὲ 1. Υ1. οὰπὶ Γ [δοίης (οἵ. ϑεδιυ ὙΠ 34 
παρακχαταϑέσϑαι), ἰπβογρίίοηθβ νοσὸ δὰ 11. Υ. οὲ ᾿ϑοϊϊοπθβ ὅδ (θχ 

οδίβιορὶ ἸοοῚ  Β θϑχοθγρίδθ) ΠῚ 14 οὕτως ἐμοὶ προσέχητε, ΠῚ 19 οἵη. 
ἤδη, Υ 13 καὶ εἴ του ἄλλου δέῃ παρ᾽ ἡμῶν οἱ ἐπίστελλε, ΥἹ 1 ἐπι- 
χινδύνου νιυ!ραίδηι 5θα ἈΠ ΠΣ, πιοιηογΐαπι. Νοαῖθ δἰ θυ οοά. Οἐϊοθοι. 

86. αῦθτγο υἱάθέαγ, οὐπὶ ορίϑέοϊαθ [. ἰηϊθίαπι αυϊάθπι Ρυγαπ ἔθτο Ὀτὶ- 
Ὠδἐϊ8 ΠπιΘπιοΥἶ8 πὶ πῃ ργαθυιθεῖ (οἵ, ὃ 8 ἀφέντες τὰς, 4 πείσειεν ὅσον 

τ᾽, ἂν μή τι τῶν οἴο.). [πὶ οτγαϊοηΐθυβ δυΐθπι, φαδιῺ πὶ ἐγθ8 πιοάο ἱπαροχὶ 

(ΥΠ1. Χ. ΧΙ). Ἠθίθαα οὐπὶ Πτυδϊημδίθ ἡθοθβϑιἐυπιθτα ὑτού ἀϊξ σοπέδην- 

ὨΔΕΙΟΠΘ δἰΐαια ΘΧ ρανὲθ οογγιιρίδπι (οοπ έν ὃ 23 ---26: οἵ, 25 ἐξ ὧν ἤλπιζεν 
Ξοὸ ΓΟ. μΓ., 26 οηϊ. χαὶ τόλμη -Ξ Γ ργ. οἷοι; οομέγα 38 παραπλησίως 
Ξ- Λ, βίου τῶν -- ΘΛ, 24 μῆλα τῶν -Ξ ΘΛ); κὐ οομίγα ἰῃ οταϑδοδέθμβ 

δὲ Ὀθηιοι. οὲ δὰ Νιοοοὶ. πιθπιουῖα ὑὐτοϊηδίϊβ ἰοοὺ ομππῖπο γϑπμοΐα οἱ 
γσυϊ καθ γϑβέϊξιιία θβί: ἐθ 48 ἰηΐγα σὑϑῦθῦα ἰδοίδιη. --- ϑβϑέσΝΒ δαὶ 
οοὐ. Ηδυ]. 6801 οτβδοιθβ Χ. ΧΙ. ΧΙ. οοπέπηθηβ, ἰπθ αυὸ Νίδοοὶθβ 
5018 οὐπὶ ὕὐὔγ θ᾽ παιϊ9 πηϑπιουτία σοπρτο, --- ργβϑίθυ ϑυ ἰββίηϑ οοάϊοὶβ 
Γ νϑϑβρία 9. ρ. ὃ 22 καὶ οὐ μόνον ἐν - Γ, οἵ ναὺῖοβ ἰθεδυδοσιτ οΥ- 
ΤΌΤΘΒ ἰῃ ὃ 1,8 οἱ 22,24 ἴδπὸ ϑοίαπι ἰθοίοπθπι νυ σαίλμῃ τρρϑυὶ 8ὶ 22 
προσάγεσϑαι τ-ῷἔ, ΛΠ -- οὐὔχ οὐδϑίομθθ ἀυδθ ῥτίογοβ Χ. ΧΙ. οὐ οοὐ. 

Οὐοῦ. 1718. υὲ νἱἀϑέυν σοπἰ σϑηάδθ νυϊρσδίατη πιϑπχουΐδμι ἀμιρ  θοΐϑδίμν, 
οὗ, ν». 1]. 
Θ᾽ απ ραπι 60 ἀΐ6 9 πὴ 5.8} ΔῈ {1 ΠῈ πὶ 1 ---ὥ---Ἴ Ὁ, φυἱ βορέθδι θγα- 

ἰἰομθθ (Χ. ΧΙ. ΧΠ. ΧΙΥ. ΥἼΠ. ΧΠῚ. ΓΧ.) οχέθθηβ οοάθμηι ογάϊῃθ 

αἴαᾳυθ ΛΠ, δυρυπηθοϊβ αὐοαᾳιθ οὐ Χ, ΧΙ. ΠΙ. ΧΗ. ΓΧ. νϑοθρίϊβ, 
απ Π νἱάθίυνγ οοπϑθηξνγθ. Τοχίαὶϊ ἐδηθη οθάϊοϊβ Γ᾽ τηϑιμοτία ἀρϑιΐθ 
5} θϑὲ (6. ν΄. οἵ. Ηοϊθη. 20 οἱ τάχει καὶ ῥώμῃ διενεγκόντες οἱ ὕστερον 

χρόνῳ, αἀ Ὠθϑηηοη. 85 ὅταν ὑπὲρ σεαυτοῦ), ουἱ ῥαιιοϊβϑοέμηδο ἰϑοίϊ οΏθ5 Ὑὰ]- 

βαίδο οομπίϑιῃ! πϑίϊοηθ ἱπηηίχέθθ βυης: 4188 ΟΠΏΘ8 --- ἃ (ϑταῦγο ἐϑμϊίο 
τ] ἐγαά ἐξα --- ἴσο Θχβογθδῃ πὶ Ηρίθη. ὶ 23,6: 33 ἐφάμιλλον, 34 ἀγαγεῖν, 

25 μεγάλης ἀπορίας πάντας τοὺς οὐ ἴπ ᾿)οπιοη. ὃ θέ: 84 γνώμην 
αἰσϑήσῃ, 8359 πῶς περὶ τῶν αὑτοῦ, περὶ τῶν ἐδίων -- Π: ὠπίπνα ογα- 
ἰἰοπὶβ «ἀ Νοοοίθαη νοῦῦθ αὐτὰς ποιήσεις (θοο. ΜΉ}16.) -ῷ ΛΠ. ς--- 

Εχ οοὐἀϊοθ ϑιαϊπηδηθῦηο υἱέθέευν. ἀογϊναίηθ θθὼὸ0Ὸ οοἀ. Τ᾽ οἰθύδπι 8 
101---18 (τϑσθηξοσ), αυθῖὰ αὐϊάθη) πἰβὶ οχ Μαγεηι ἀθθοσὴρεϊοθ ἤθιὶ 
οοβποΥ!. ὃ3ϑα ἐϑίηθη ἰπάοὶθβ οοάἑοϊβ, «τὶ ογοιϊοπθα Χ. ΧΙ. ΧΙ. ΧΙ͂Ν. 
ΥΠ|. οὐπὶ ἀυρχιπιθηζί8 οομέϊωθέ, ρίδηθ ϑαάθπι θϑί, ὡἱ ἀθ βοοφθἐυ ἀΐπο 
ϑἷυα υἱχ ἀυδιίαγὶ μοβϑὶί. 



-- ΧΙΔΊ .-- 

Ἰη οὐ. Ῥα]| αι. 304. 5οἷα Ηοίθηδο ἰδινάαἰῖο ἐγ ῦ οχ Γ ἀθρίοῖα, 
89. « ᾿ἰδγατῖίο αὐϊάθηι μϑβεῖπιθ ἀθργαναία. πα τη ἔδιπθιι να! ραῖδθ 
πιθποΥἶ86. ἱπάϊοϊπι ργαθῦθε: οοπέν!! ἢ 28 ὃ, ποὶ 6. ας. νἱάθαβ 25 ἤλπιζεν 

τι Γ το. ΡΓ. 

Ηροβίαπὶ σοάϊοσθβ πορη}}}, 4 ὁχ ἴδιαι β πιθιηοτία δι 
ογδεϊοπθπι δὰ [)οπιοπίοιιη) βοϊαπὶ δι Θρίβίέοϊαβ 8088 εἰθργοπιρβθυιηΐ. 

Αἰᾳθ ἴθ ᾿ἰστῖβ 1ΠΠ1|Π8. ατᾶθ οτγδέοηθπι ἡἀὰ [)ϑπιοπίοιιπ Θχῃὶθοπί, 
--- βοῖοθὲ 'π οοάϊ οἰ 5 ΒοτΌοη. 96 (8460. ΧΙΥ.), Υὶ δεῖο, 1790 οἐ 987, 

Πϑατθπῖ. ΤΙΝ 37 (δὲ δοοθβαθυιπὲ ογαίϊο ὁ. Βορ ἰδέ, δὲ να οὐαί ]8), 

Βατοου. 88, Υἱπάον. 296, αυϊθυβοιτι οοπιτπηρϑηάπβ θϑὲ οοά. 8.68- 
Ρἤπ5. 43. ῥταθίου Ποπιουΐοθαπι ππάθοϊπὶ οὐδέϊομθβ ΘΟ ΘΒ ΡΔΥΙΘΥ 
αἰαυθ Λ ---ς Β' ΠΟθυΆ ΠῚ Υἱχ θχϑρθοίδυθυβ πιθιηουδπ), οἶδ ΟΥ̓ΔΙΙΟ 11 
ἃ Υἱτῖθ «οοὐϊβ αβδίάιιθ βΒΘΠΊΡΟΡ ἰ᾿ϑοι δία. ἴθ βιυπηπιο ἀθρυαυϑί!οηΐβ 
Ρϑυίουϊο νογβαία οϑί. ϑ'ϑὰ ἰδπιθῃ ἴῃ οοὐ. ας. 987 (οοπέι! ὃ 1--- 11) 
οὐ 1δυτ. ΠΧ 8317 (οοπίμ!! 8. 1---4, 9,10, 84.858} ἰμϊεῖο αυϊάθπι ογαξ!οηΐβ 
γϑβεϊσίαπι οοπ δἰ ϊοπθ ΔΘρτΘ ΓΘΡΡΘΥΪ πδης ᾿ϑοξϊοηθηι οὁχ Γ οὲ ΛΠ 
οοηβαίαπι ἃ 8 σὺ μὲν ἀχμὴν (ἀχμὴ Υ ἀἰῖο. 790) φιλοσοφεῖν: οοπέτα αὐ Γ 
αυδάτγαί 6. ν᾿, ὃ ὃ ἐπιχειροῦσι {ποιεῖν) --- Γι. ΡΊ]υτα ἴῃ ογαίομθ ργοοθάθηζθ 
ἢ 84. Ἰορὶ ἴῃ δυτγθηί. ΤΙΥΧ 317 (8 84 παράδειγμα -- ΠΣΥ͵ παρὰ μὲν 
ϑεῶν Ξε Λ, βούλει -- ΛΠΎ, 8ὺ τῶν ἰδίων -Ξ ΛΠ, βουλεύσασϑαι -- ΣΎ), 

401 θΘΥ ϑἐϊαπι πὶ ογαίοηθ ὁ. Βορἶβέ. (οοηίι}! ὃ 1 ---ὖ} ς ΠΠἰὸ συ αίδβ 
ὀχοθρὶέ Ἰθοϊϊοηθθ: ὃ 4 ποιήσειν τοὺς συνόντας οο]]οο., ὅ ὅτι παρ᾽ ὦ δεῖ 
οἵ. ΘΛ, οὐπὶ Ὀγαθίθ αἱϊα ἴος θυ ββί πι πὶ ΟΥ̓ΚῚ Ἶ8Β ̓ πάϊοία πὶ Θχϑέθί 
ἢ 8 διὰ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης - Γ.. Οὐοπὲδηιϊπαίϊοηἷβ Τοπΐθπι οταίο ΙΒ 

νἱέα νυἱάθέυν ἱπάϊοαγθ, 4189 Θχ 8}1ο ᾿ἰῦτο (ΠΝ) βυπιθπάα θγαΐ. --- Ασέϊιβ 
ἐπίθυ 80 οομαθγθηΐ οοὐὰ. Βογθου. 96 (οοἸ]αίαο τα ῃὶ ϑυπὲ ὃ 1 ---20), Υαο. 
ΤϑΟ (οοπέυ!ϊ 1 --- 11. ποηπυ}}]88. 1188 ᾿θοϊϊοηθθ ἃ ΒιΙΘΥΠΊΔΏΠῸ ΘΧΟΙΙΒΒ88 

Θιοέαν! οοὐἀά. δαοίογ. Ρ. 40), Βατοοο. 88 (οοπέυ]! 8 1 ---4, 85,8 ϑὲ μα 881}}), 
γιπάοῦ. 296 (δοπέι!ϊ ὃ 1---10, 84,85), βοαριιια. 48 (1π οτγαίϊοηθ δὰ 
Ῥϑπιοηϊοαπι 5οῖ8, απ8πὶ οοη α}} ἐοΐα π|}, ΠΟΥ πὶ οτὶρο 9 γϑοθρέϊβ Ὀτθὶπ δὲ 8 

ΘΟΥΤΘΟ ΟΠ 8. ΟΡ ΠΟΒΟΙἔΠΣ, 486 Δ᾽ Θη8 6 βυπί ἃ σοάϊοϊ θυ νυ]ραί8: ὃ ὃ 
ἐπιχειροῦσι (ποιεῖν) -- Γ,, 6 ἐλυμήνατο τ Γι, 9 ὑφίστατο -- Γς οἷο. ΒΑ- 
ΥἼ ΒΒ: ΠῚ8 ΥΘΙῸ βιιηξ σοπίβπιὶ παέϊοἢβ υϑϑερία οἵ. 8 1 ἅπας Β΄ΟΔΡτΒ. 5018 
Ξε Π 2 πρὸς ἡμᾶς ΞΕ ΛΣ, 11 ἐπιλείποι γαίίο. Βοαρλιιβ. τὸ ΠΣ οίο., 

ἔγθασθηΐθβ ΠἸΤΆΥΪΟΥΤΊ ΠῚ ΘΥΓΓΌΤΘΒ Ὀ]ΘΥΙΒα 6 ΟΟΠΙΠΊ 98. οἵ, ὃ 10 τοὺς 
γένει (Βατοοο. Ὁ), 14 λήγεις (Βατοοο., Ὑἱπάοῦ.), 29 βέλτιστα -- ΔῈ 

(γ᾽ πάον.3), 35 παροξυνϑείης βουλεύεσϑαι οοἸϊοο. (Ὑ δἕῖο.9) θίο. 

Ἐρίϑέοϊα ἀθηΐᾳιθ β801]10 οχ Γ ἀθάποίδο βυπὲ ἴθ οοἀά. ᾽ δέὲϊο. 
1858, 1448. Οἰέοῦοη. 122 (εἴ. Οἰξοῦου. 118). τπὸ8 ἰἰῦτοθ οχ Γ 



-- ΧΙΥΠ «- 

Ὀτγοδιχῖθθο ἰρδὺ ὁχ οὐάϊηθ θρί βίο ἀστι ἀθαι}} σογαϊέαγ, τὰ Υ αἱ 

1308 αὐἴάθπι ᾿ἰθνιίου ἱππππίδίο (1: ΙΧ. ὙΠ. ΥἹΠ. ΥἹ. ΤΥ; ΤΙ. 1|. 

Υ: οἵ οοἀ. Μαίγιι. Ν᾽ 98. αἷν δοάϑῃιν ᾿,Ἀβοαγὶ βουιρέιπι). (υΐ ΘΟΠΒΘΉΒΙΙΒ 

Θεαπι ῬΘΟΙΪΙΑΥ ᾿ΘοίοπΒ ναγϑίαίθ ρου ϑίμτ, αἰᾶπὶ ---- σΤΆΥΪΟΥΘΠῚ 

οθτγίθ --- οχ ϑρίβέ. 1--- ϑχβουιρίδπι βιθιοἶππι: ὃ 1 σοῖ συμπλεύσας 
γα 1858, νῦν (8) ἀχμὴν ναί. 1448 Οτον». 122, 3 ἀφέντα τὰς (οπι. σε) 
ΟΠΙΠΘ8, 4 πείσειεν ὅσον τ΄ αἱ, 1448 Οἰΐοῦ. 122 -- Γ οοἵτ, ταὰ,, ἂν μή 
τι τῶν αι. 1358 (Οεΐοῦ. 118) οἵ, Γ,, ὃ μεγάλων] μεγίστων αὶ. 1858. 
τὐπηάθ οοάΐϊοθπι Οἰζοῦοῃ. 122 τϑοθη ββί πηι, αὐἱΐ Ρίαπθ ϑϑάθιῃ οοπέϊπϑί 

αἴαιιθ ας. 1448 (οἵ, Δ), οχ ποὺ ἀθβογιρίιπι θ886. ΠΪΪ ῬΘυβιιδϑὶ. --- 

Οοάοχ Υαΐξϊο. 1347 ροβίγοπιο, αὐ ᾿ηδπὶ Θρ βίο πὶ δ ΑΥο Β  ἀΔΠΊιΠῚ 
(Π|.)7βουνανῖὶ (οοπίι! ὃ 1 ---), ποὴ ἱπάϊρπιιβ νἱἀθέπσ, ὰϊ Ὀγθυ θυ ἢϊὸ 
οΟΠΙπιοπιογϑέιν, γ 81] οὗ πος αποά Θϑρίβίοϊα δὰ Ατοιϊἀδπιαπι Θχ {10 ρυἱ Πλῖ πὶ 
δῦ Απάγοα ϑομοίίο ἀθρίοία δὲ ἃ αν άϊ Ἠοθβοιθιῖο οαάϊα θδὲ δῆῃο 
1001 (εἶ, ο. Υ). ϑϑομοίξαβ ϑῃΐπη 86. ϑρίβέοϊαπι 1Π|8πὶ ὁχ ἘΠΪΥ] τβίῃὶ 
οοάϊου Παιιβϑῖθ8βθ ἰθϑίαίβ οϑὲ (ρ. 129); αἰαὶ Πὔθν Ὑδίϊο., αὶ οἱ πὶ 
Ὀτβιπὶ ϑγαὶ, πο βοίιπι οἰπὶ Γ (οἴ. ὃ 2 τὸν λόγον τὸν Ξε Γ οοΥτ. τά. 

Ηοθβοῖοὶ, 4 πρὸς οἷς δ᾽ -Ξ Γ Ηοθβοῖθὶ, ὃ μόνον ἀλλ᾽ ἐξαριϑμήσας 

(Ο]1ος. οἵ, [2 Ηοθβοιθὶ, ὃ γιγνώσχω - Γ οοΥτ. τα. Ἠόθβοθὶ, 1 ῥηϑη- 

σομένων -- Γ Ἠ΄ΟΘΒΟ 6), 5θ οἐϊδπι οἵπὶ Ἠοθβοβϑιϊαπαθ θα οη 8. οττο- 
εἰ θΒ πιῖγο οοπυθηὶϊ (οἵ. ὃ 1 γενήση ΞΞ- Φ, ὃ ὑπερεβάλλετο, 4 ὅλην τῆς 
πόλεως, ὑπὸ προγόνων, μετ᾽ ὀλίγον, ὃ οπι. ὄντας οίο.). 

[πέϑν ᾿ἰθγοθ νυϊζαίαθ Πιθπιουαθ, ΘΌΟΥΠ) ὨΝΠΊΘΥΊΒ ΡΘΥστ Πα ΐ8 

οϑί, οοᾶ, 1λυτοηί. ΠΧΧΧΥΠΙ 14 -- Θ οοτίθο υἱπάθοϊμηῃ οτδίϊομθβ 

Β1188 Β010}8 ἴθσθ ἐγ τα δ, οὰπ] οχ ἰοία οοἄϊσαπι ἰβοοταίθογιιπι ἰασθα 

Π]]} πὶ αὉ 60 οὐ ρίηθπι ρΘεϊ 886. πὰπῸ ΠΉΠΪ οοπβίθί. Ῥσγαθίθυ οοῦσθο- 
{Ἰ0Π68 Γ, δὲ Γς ϑῃηΐπὶ 80ῖαθ 086 νοοαπίαν οορίδο Υἱοίουίδη8θ ΘΧ 
ρΡατίθ δά θιιπὶ γϑίθγθπαδθ βιιηΐ, ἰϑοϊϊοηἷβ νυ] ἀθ]οθὲ γαυιϑίαβ αὶ Ῥοέγο ὙἹοϊοσῖο 
1 ΘΧΘΙΠΡΙΑΥ βὰ0 Θαϊεϊοηΐβ ΑἸάϊπδϑ (1018), φιοὰ ΜοΠΒΟΙΙ παμο δ8βθὺ- 
ναΐασ ἴῃ ὈΪΙοἴμθοα τόρ (Α. συ. 601}. 19. ἴῃ [0].}. πηδΥυριπὶ δηποίδίμ. 

υδπι Βαϊέθτιιβ ρασιπὶ ἢ] σϑηίθυ οἱἰπὶ ϑχοθγρίαπι ρΡαὈ] οἱ ἰυγῖβ ἔθοϊἐ ἴῃ 
οὐϊοπθ Ῥαηθρυυϊοὶ (1831 ν. ΧΠΙΧΥ), ἀπάθ Ἰϑοίΐοηθβ ΥἹοίουϊδπδθ 
ἀριὰ οὐ εἶσοβ Ἰοσὰπη 88ὲ Δπιρ] πὶ ΟὈἰπιιθυαπί: ΡῬΥδΘθυτηἶββα8 ὙΘΥῸ ἃ 
Βαϊέοτο πἷο δἀάθγθ πἰ}}} δὐεποί, Ῥοβέθα ἴρβθ (οοάά. διοίου. μΡ. ὅ6,59) 

148 ὁ ἀποῦυβ οοὐϊοϊθυβ --- ᾳυοὰ Ββυϑρίοαξαβ ἴἰαπὶ οὐαί Βα ἴθγιβ --- 
μιϑιιϑέββ 9880 ἀοοιΐ, ἀαοτιπὶ αἰΐου δὰ Ῥαπθρυγίοαῦπι δά! δἰ ἐυΒ υἱάθέυτν 
ἴρ8θ οοάθχ Θ᾽ ἔϊ88θ, ἰοῦ δὰ δ|188 ᾳυδβάδπι ογδίέϊουιθα ϑχϑογιρίυν Ὁ Χ 



-- ΧΙΝΙ -- 

οοᾶ, Δ ἢυχίπβο, αυοπίδπι οογγϑοίϊοηθα ἡ, δρυὰ Ὑ]οίοτίατη γϑρϑυ! πη ΌΓ, 

οἵ, ΝΊοοοὶ. ὃ 417, ῬΏΠΙΡΡ. ὃ 836, 18, 110, 138. 

0 ΤΆΥΟΥ δαύθπι οοάϊοϊβ Θ, 6ὸ οὐθυτίου οὶ δϑά οἷβ Υ δίΐο. ΘὉ - Λ 
ΡΤΌΡΑΚΟ, οὰἱ οὐηπὶβ ΡΓῸΡΘ σοάϊουπι ΓΘΟΘΏ ΠΟΥ ΠῚ ΟὙΘΧχ ΒΟΥ θη τι Θβί. 
Εἰθπὶπι ᾿ἰτὶ, 4Ϊ ΟΥ̓ΔΕΙΟΠΘΒ. ΟΠΊΠ ΘΒ. δὲ ὈΙθγαβαῦθ οοπεϊηϑηὶ --- ΘΧΟΘρ 8 
ὑηἷ8 οοἀά. ΓΔΕ --- κα οοάϊοθπι Λ γο] δὰ ἀγομθίγραπι οἷπβ γϑάθαπε ππὶ- 
γοΥβὶ, 40 ΠΘΟΘΕΒΑΙΟ ΡΒΘΉΘ ἐποίιη) ϑβί, αὖ Ἰοηρατη ΡΥ ἀθυὰηι ΠἰὈΤΟΤΈΠῚ 
᾿ΠΠΡΥΘΒΒΟΤΈΠῚ ΠΙΘΠΊΟτα σοὐΐοθπι Λ δραπογϑίαν, ἀὰτη ΒΟΚΚογιβ Οὐσυϊη θη) 
αὐθυϊξ. Θυοβ οοάϊοθβ ροβὲ Βυθιηδηηαπι ἴ ρ. 1110 8 Ὀ 6] 18. πὰπὸ 
ἰγϑοίδίυτι ρυϊπηιπιὶ νἱάθϑπλιβ, αυοτηοίίο ᾿ἰΌΤΟΒ ΘΧ 'ρ80 οοάϊοθ Δ ἀθγίναίοβ 
ἈΌ αἰϊὶβ νυ ρϑῖῖβ βθρδαυθιημδ, αυἱ Θχ θοΐάθπι ἰοηέθ αἰχιθ Λ ΟΥΡΊΠΘΠΗΙ 
ἰγαχοσιπί. Αἰαὰθ αἰδοιθ πὸὰ δὲ αἰνμάϊοαγθ, υὐτιιπὶ οοάθχ δ] Ἰα1ι}8 
οὕ οοὐϊοὶβ Λ ἰἈΠΉ ἢ α αἰαο πιοάο οομαθγθαὲ ἤθοηα, βἰαπϊάθηι οΥδξο 
ἀθ ρῥογπιιίαίϊουθ ἴῃ Λ τη δία 'π 60 θχαίαί. Αέ ἀδπιπυπι Π]πὰ ΠοῈ΄ ἴῃ 
θτο Λ φυσηαπι ἑβοίυμη θβί, υἱ ἴῃ βουρέασγα οοπίμυη ἔ. 259᾽ν ἃ ὃ 72 
ἀσκῆσει οἂ ὃ 810 Πολλῶν δ᾽ ἐγαηϑοδὲ, 5 ἰδπὶ ἰπ ἀγομϑέῦρο ϑἷὰβ ᾿ος 
ἰοοο φυϊπαθθ ἴθγθ 4 δέθγῃΐο 68 υἱἀθη αι  ἈΠῚ} 38] Θ8806. Οὐᾶτο Ἰδοῦηδ ἢ|ὰ 
ἀθ ρυῖπιο ΕἰὀὈγῚ ουϊβαθ ἴοπίθ, αὐτὰ ΔΛ ἔιθτὶξ ἂη ἀγομϑίγριβ θἷιβ, 
σοΥ ΟΥΟΒ. ΠῸΒ ΠΟ ἴβοϊς. Εδδη ογὰο ογδομι πη δὲ ΟΟΥ̓ΡΟΥῚΒ. Θπλἰἐμ8 --- 
ἰπ Λ 8οῖο βουγϑίηθ βιιπὲ ὁγα 068 πῃ (Δ  ΠἸδο πὶ θὲ ὁοηέτα ΕἸ ΠΥ ΠΌ ΠῚ, 

οὐτπα Θρ βίοϊαθ ἧἰπ 60 ἀθβίηί --- υἰέτα οοάϊοθπι ΔΛ δὰ διοποίγραπ) Θ᾽ὉΒ 
Ῥουηθηξ, οχ αὰοὸ εοὐά. ΠΝ νυἱέαπη αυοαιθ δὲ Ὡγραπιθπέα ΟΥΘΕΪΟΠ ΠῚ 
ΞΠΡΒΟΤΠ,. τα ἀθ. οαυβα ᾿ἸΌΤΟΥΙ πὰ σου πὶ ΡὈΥΟΪΘΠῚ Θχ ἰρ8ὸ Λ 
οὐέβπη Θχ οι δεὶ μυΐιβ Εἰσὶ οοηά οιθ ἀἰημοβοδηιβ ὨθόθβΒθ Θϑί. 
ἴῃ αὺὸῸ σΘΠΘΙΘ τποπιθηξὶ πιᾶσηὶ ϑαηΐ ῬΓΪΠΙαπὶ αὐἰάθπιν υἱέα ογαίουβ οἱ 

ογδίϊο δὰ ᾿θπιομίουπη πιαχῖπια ΘΧ μασίθ ἰηϊο ΌΤΙ πη αὐ τ8 ἴδῃ) 
αἰηῖθδαθ: ἀοἰηθ ἰδουηδθ, αυδθ ἰῃ ἢπθ ΌΤΙ ἴῃ ογαοπθ (ἢ πο θὰ 6χ- 
ὑγθῖηῃ παΐδθ βυῃΐ ΠΟΘΙ ΤΆ Πα οῆϑιι Αἰ 10 ΓΘΒοῖββα, ΒΟ ΟἾα ἀθηΐϊαᾳθ νϑυὶα 
δὲ ΘΟ ΘΟ 68. ΠΙΒΉΠΒ ρταθοῖΐραθ αυδγίδθ, αυδὸ μου] ὁχ θ᾽ ἀϊη 
[δοῖδθ ϑυηί. βπιπυμ Θηΐπὶ ἰβέινά οοὐϊεὶ Λ' ἴδηι βαθοιὶο ΧΠ]. νοὶ ΧΠΙ. 
νἹἀθίογ ΠΠαίαπιὶ θββο (οἴ. Ρ. ΧΙ ΧΥ). ὕπάθ οπιηθβ ΠἰγοΒ 10 ὑθπιροῦθ οΧ 

οοὐϊοθ παυε]!αέο Ῥγοΐθοίοβ υἱέα ᾿βοουαίϊβ δὲ ογαϊίομθ θη οη θα ΘΕΓΘΓΘ ἴῃ 
Ρτγοταρῦι 6βί, ργβϑίθγ {108 αἱ ὃχ αἷϊο ἴομίο οὰ8 σγυγϑιθ γϑοθρϑσϊηΐ, 
βίους ἰῃ 'ρϑθο Λ οταίϊο δὰ ομπιοηΐοιπὶ 8018 ροβέθα (βαθουϊο ΧΗ].) 
αἰυπάθ βυρρὶθία θα. [ἀθτὶ δυΐθη οὐπὶ Δ ἴθ γΘΌμ8 τ αυΐβ Θομ θα ὶ- 

ϑηΐθθ, ψαὶ 816 ν᾽ ἕδ ογαίοσ!β οὐδίϊομθπι Ὠϑπιοηϊοθαιη ργαθυθηΐξ, ρτοθᾶ- 

ὈΣεΘΥ οχ 'ρβοὸ Λ ἰδηὶ γϑἕϑοίο οὔρίπθπι ἀπχίθ8θ ἀΐοαβ. Θαυοάβὶ οοτγϑοξϊοιθϑ 
οοὐἀϊοὶθ Λ τϑϑρίοίβ, οαυθῶθ, Ὧ6. οὔμῃθθ οπιηΐῃο ἰὼ ἰγῖβ ροθεθγιουθι8 



-- ΧΙΗΣ -ο.ἍἜ 

᾿ἀαραγο Ὑθ] δ. αὐΐα ΠΠΡΓΑΤΙ ΙΒ. ΓΘΟΘΠΟΥ ΡΘΥΒΔΘΡΘ ΘΧΘΙΏΡΙΪ Βαϊ ΘΠΊΘΗ- 
ἀδοηῖθιι8. 8.0 ΔΙ Γαΐ π88 οθί. πᾶ γ6 τη. οοὐϊοῖὶβ Λ ἰηἀϊοϊατη 
οογέιπι Πα ΌοτΘ ἰπάϊοο, δὶ ΘΟΥΓ ΘΟ 0 η685. Θ᾽}18. γ6] ΟἸΠΘΒ Υ8] ὁΧχ Ρῥαγίθ 
ἰπ ἰθτο ΤὙΘΟΘΠΤΟΥΘ ΠΥ ΘΕ ρΆΥΘΤΟ. 

Αἰᾳαθ οοὐϊοῖὶβ Δ πη] 81 ΘΧΘΠΊΡΙ ΑΥΪα ῬΙθπα ἴθγθ θὲ ραγα ῥγαθϑίο 

Βυηΐ σοάϊοοθοβ Ἰδυγθηί. οΟην. ΒΌΡΡΓΙ. 84 (βαθ.. ΧΙΥ ΧΥ.) οἱ 

ὕτγθιη. 112 (βδθο. ΧΥ.), χὰ ΧΙΧ ογαίοιθβ σοι ρΙθχὶ οὲ Πϑιηιουὶ- 
οθ8πὴ οὐ Ῥηδίμθπδίοισι ὨθρΊθχθγηΐ οὐδ ομ πὶ οὐ ἷπ6. ̓ ΘΥΊΘΥ ᾿πηη}}- 
ἰαΐο: ογαίϊοηθβ Π|| 1. ΤΥ. Ὑ]. Κ΄. βο]οοὲ ἰπέοσ Αγϑορδριϊοαπι οἱ 
ΡΆΠΙΡΡυηΙ ἱπέθγροβιίαθ διηΐ. Ογαίοηβ δὰ (ἢ ΠἸπηδο πὶ ΡΔΥΒ ΘΧ ΘΠ 
ἴῃ ΔΛ δου ηἷβ Οὔβουγα ργδοίθυπιῖββα δὲ ἰπάθ ἃ 8 61 ἀλλ᾽ ἀποφαίνοντες, 

40 πὶ γϑῦρο οοὐϊοὶβ Λ ἰδοῦηᾷ ρῥΥΐπια 86. οί], Απίἀοβὶβ οὐπὶ ἰὰ- 
οαπα τηᾶρηῆ. (ΟὈγτγθοίΐοπθβ ἧς δὲ Δι ἴῃ ἰθχία, ἴῃ αυο ῬΆΪ. ὃ 11,2, 

ΟἌΠ] πὶ. ὃ ὅ οοπέα!!. Πηβοσὶρίῖο ῬΒΜΠΡΡῚ ἴμ αἰγοαὰθ το ἀθθϑὲ. (Βαθυ- 
ἸΠΒΏΠΙ1Β ἴ Ρ. 12 οοἀΐοθπὶ 1 δυγοηί, ῬΈΠΙΡΡΟ σαύθγθ ἱπί να βιβίαν). --- 
ΡΊΔὴ9 ϑδάθτῃ οομάϊο οϑὲ οοάϊοϊβ Ῥαϊαῖ. 187 (οὔ, Βαθτιηδηῃ 1 Ρ. 12) 

40 ϑοάθιῃ Φοδηπθ ϑιουξατοία βογὶρίι, αἱ ὑτθὶη. 112. δχαγαυῖς. 864 
ΡΓΔΘΙΘΥ ογαϊοηθΒ Χ. οἱ ΧΧΙ. οδηη Αμέάοβὶβ ἴῃ 60 ἀθβιἀθγαίαν; 

ῬΆΝΙΡΡΙ ᾿πβουιρεῖο 4 Ἰη8πὰ ροβίθτϊοσθ δαάϊία ϑβί. 

Ααϊοῖο οοάΐϊοθα Μαγοίΐδη. 41 τὸ  Ξ οἱ ᾿υράπηῃο-Βαίαν. 29 
(οἵ. Βυθγπιδπη 1 μ. 1516}, χυὶ ἀγραιηθηξβ ἀθϑεϊας οπληθβ οοάϊοὶβ 

ΔΛ ογδίϊοηθβ θοάθῃ οὐἀϊπθ βθγυδηὶ, Πϑπιοηΐϊοθα ἐβιηθη ἰηΐοσ Ῥϑηθ- 

σΎτίο οἱ Ηροίθπαπη ἱπέθυροβιία υὑϑὶυξ ἴθ οοὐ. Ῥαγῖβ. 2930 -- Τ. 
[πά4ϑ οταϊ θη ΕΔ πὶ ΘΧχ δἰΐο ᾳαοάδπι ἴοηΐθ οοὐϊοὶ ΔΛ τα ]ο δαἀά ίδηι 
Θ888. ΒῈΒΡΙ ΘΒ, πο Ῥγοθαίαν πηϑιηοσία Πϑπιοπίοθαθ ἰθυ θυ οοπίδ- 

πιϊπαίδ, α8π| ΘΧ οοάϊοθ πράϊππο- Βαΐαγο αὐΐάθημ βοῖ]ο οορπίζδπι Πα ΌΘΟ 

(δ 1---ὃ, 34,88), οἷ. ὃ 2 πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας -- ΓΠ, 8 σοὶ μὲν ἀχμὴ 

φιλοσοφεῖν -ῷ Γ, 84 παρὰ μὲν ϑεοῦ οὐπὶ Τί, ἰὑ14, ἡμῶν αὐτῶν εὐ- 
βουλίαν οὐὔπὶ Τ - ΓΠ, ὡσπερεὶ ἀλλοτρίου -Ξ Ῥατθ. 2991 Α θίο. 
Οὐπίδπηιϊπαίῖο ἰθνῖ8 οἰΐδπι ἃ} 118 Ἰοοβ σοηϑρίουα θβὲὶ, οἵ. οοά. Τμυρά.- 
Βαίαν. δρᾷ Βουρπιαπηαπ ΧΥΠῚ 12. οπι. ἂν -- Γ, 41 ἁπλῶς -- Γ, 

4δ περί τε τὴν -Ξ-, ΓΘῈΛ (οἱ. Β].) οἰο.; βοᾷ ἐβπιθη ἀθ οὐἹρίηθ ᾿ϊ ὈΓΟΓΊΙΠΙ 

ἀπο οϑὲ π}]ὰ, οαπὶ ΘοΥΤΘοοηθ8. ἡ, οἱ ΔΛ, ἴπ ἰθχέα. θούὰπὶ ἀθρτθ- 

ποπαδηίαγ, οἵ, ῬὮΪ. ὃ 1123, ΝοίδὈ}}}8 ϑδὲ ἴπ οχέγθπια ογαίϊομθ Ο8}}1- 

8 Ο θα μᾶθο ἰθοίϊϊο: ὃ 08 ἠδιχηχότας ἐγένοντο Τρα.-Βαίαν. -- ΔΛ] 
ἠδικηκότας (τιμωρίας ἀφεῖναι κύριαι) ἐγένοντο Μαγο. -- Ῥατίβ. 2981 οἱ 
299]; πεποιηχόσιν (Ἰδουπηδ: ἰῃ μυρᾳ.-Βαΐ. οαρᾶχ 15 Εἰ θγατιπι) ἄκυροι 
καταδταϑεῖεν. Ηδυὰ πο αἰἶοτὶ οοά. ναῖο. 2191, ἀθ αὰο ἱπέθυ 

Εἰθτοβ οοπέδηλμδίοβ (ρ. ὺ1Π0 ἀρϑῃι. 

Ὀιιφτγμ, ἰϑοσγβίίς ὁρετβ !. ἃ 



προς 9, να 

ΑἸῊ ἩΙΌΥῚ {π05. ΠΕΘΥ 56 ΘΟΙΙΡΟΠΘΙΙ δμΐ οχ οοάϊοθ ἡ ἴϑπι ΘΧρΙΘοῸ 
Ἰοταίϊ: οοὐὰ. [αὰγοηῖ. ΠΥ̓ΠΠῚ 12, 1Υ̓ΠῚ 14, Ῥατὶβ. 2921 (οἴ. 

Βυθυ πη ΤΡ. 11), 4 οἴμποβ ογϑίίομθβ ΧΧῚ ϑοάθπι οτήϊπο δ θθηΐ 

αἴαθ Δ οαὴ Απέϊάοβὶ πᾶποα. (ὐΟΥγθοίομθβ ἧς δὲ Δι ἴῃ Οπιῃ θι18. 

Αἰᾳιθ οοάΐοθβ Τυυγθη πὶ ἴῃ (ΔΙ Π ΒΟ μθαΘ ν ΓΒ ᾧ ΘΓ τοῦ διχαίου 

ζητοῦντες (βἰοπὲ 1 ΔῈ}. ΘΟΩΥ. ΒΌΡΡΓΙ. 84 οἱ τ. 112), Ῥατῖβ. 3931 ρϑ]οὸ 

ἰηἴγα ἰ γοτθὶβ ὡς οὐδὲν ἀδιχοῦμεν ἀθβοϊαπί. ΕἾπΙΒ. ααέθπι ΟΥΔΙΟΠΪΒ 
18. ἴῃ Τδὰγ. ΠΥ̓́Π] 12. ἃ πιϑῆι Ὑϑοθηίίοσθ, πη Αγίβ. 2981 ἃ} 'ρ80 

Πθγασῖο ροβίθα (αἰγαπιοπέο δ] ἀϊουθ) δάϊθοίαβ δϑὲ. πὸ ἴῃ ἰΌγῸ 
Ῥαγβίηο οοάϊοῖϊβ Δ ἰδθπαθ ὃ 68 ἰαπ οχροέαθ βιιμηὲ υϑγθ 18. 118, απ ἴῃ 
οἀὐϊέίοηθβ νυ]ραίαβ τϑοθρία ϑηΐ: ἐμμένοντες χαὶ γὰρ οἱ ἠδιχηχότας 

(τιμωρίας ἀφεῖναι κύριαι) γένοιντο, οἵ. ῬατῖΒ. 2991. Αἰᾳιο οἰϊαπι οἱ ὰβ- 
ἄθπι οοὐϊοῖβ ἴῃ (}]Π1πι. ὃ ὅ πιθπιοτῖα ᾿ἰθοϊοηθπι θα οπι πὶ Ὑὐ] ρα ἈΤῚΠῚ 
Θχρ ϊοαὶ: δὲ αὐτοῦ ἀφελέσϑαι αὐτὸ ἂν φίλον (ππάθ ἄμφιλον Τιλυγ. 
ΠΥῚΠ 12, ἂν οἱ αἰέθγιιπι αὐτὸ οἴ. ἴδυγ, ὩΥΠΠ 14) ἔφασχεν αὐτὸ 

χαταλιπεῖν. 
Βα ρθηάιβ ϑϑὲ ΠΌΘΟΥ Ῥαυ]ο γϑίμϑίϊου οοά. Ῥαϊαί. 185 (βδθο. 

ΧΙΥ.,, βαθο. ΧΙΠ. ΧΤΥ. βοουπάμπι βίθνθηβοι; οἵ. Βαθυπιαπη 1 μ. 11.1}), 

41 ογαϊοηοβ ΧΧῚ Οπιπθ8 ΘΧΒθΘῺΒ ΟΥ̓ ἸΠΘ πὶ βαρέθπι Ῥγϊοσιπι ρα] απ πὶ 
ἱπιπιανὶ: ὙΠ|. ΧΠΠ. ΤΧ. δαί ΧΙ. Χ, ΧΙ, ΧΙΥ. οοἸοοδίδο βυηί. 

Οοτγθοίζομθβ δὲ βοῦο α γασὶα οοάϊοῖὶβ Δ πῃ 6ὸ θχβίαπὲ (οὗ. ΟΠΠ[πὶ. ὃ ὃ). 

αὐ ἀθ διΌμοίγρο οἷυβ ἀπθιξαϊο 880 πϑαιθαί. 80 Π0}118. ἰϑπγθιι Οὐ οἷκ 
Λα Ἰἰδγανῖο δβουρεϊβ 80 δ᾽ϊα πηδπὶ δάἀάἀϊία βαπὲ 4118 γΘΟΘμ ΒΒ πᾶ ΡΘΥ- 

πλυϊία, ἀθ ααϊθὰβ ἰη ο. ΥἹ. ραυοα ἀϊβραίαθο. 
Οδίοσὶ οοάϊοθβ, 41 Ρυγὶ ν6] Ρυσὶ ἴοσθ οχ ΛΔ Θπ ΠΥ ΘΓ Πΐ, ΡΔΓΐΘΠῚ 

ἰδηΐαηι ΟΥ̓ ΙΟμτπὶ ΒΟΥ θυ ηΐ, που 408 ΠΙΠΊΘΙΆΠΑΙ βιιηΐ ὈΓΙΠῚΪ: 
οοαὐά. σαποπῖο. 81 (8βαθο. ΧΠΠ.ΧΙΝ.) οὐ ὁχ δὸ ἀοβουρίυβ Μοῦ δο. 
224 (βαθο. ΧΥ͂,, οἵ, Βυργπιδηη ΤΡ. 18), οὐἶπ8 ᾿θοίίοηθβ ὃχ δά εοπθ 
Τιδηρίαπα ρϑέδβ. Οὐάϊοθμη ΜομδοθηΒθὴ δα 61 ΘΧ ἴρᾶὸ (ΔΠΟΙΙΟΙΆΠΟ 
Πυχῖββθ θὲ ΘΧ β βου  ρεοπἶ θβΒ δὲ χ πῃθιηοσῖα ΘΟΠρΡΤΙα ΘΟΠΪΟἾαΒ, ΟᾺΠῚ 

οοὐ οὶ ὐπομῖο. ᾿Ἰθοοπθβ οογγθοίηθ ὁχ ρατίθ αὐἱάθηι ἴῃ οπδο, γθρθ- 
ταπίαγ, 6. κα. οὐ ΙΧ 6 ὁ μὲν ἂν δὰ εἰϑισμένων οπι. ὕδποη. ρμΥ. Μοπδς.] 
ἴῃ τηρ. δἀᾷ. Οδποη. 2; οὐδ᾽ δποπ. ρῃ. Μομδο.} ὁ δ᾽ οοΥτ. (ἀπο. 2: 
σεμνήνεσϑψαι δηῃοη. Μοπδο, ρυ.; ὑπ᾽ αὐτῶν͵... ἐγχομιαζομένοις αἴθτ- 
αὰυο; ΧΙ 4 ἐπιεικῶς ἐποιηχῶς Οαποι. ΡΥ... εἰ 8. ν. 2 το. ἐποιεικῶς 
Μοπδο.: 20 πράξειν παρὰ ὕδπον. ργ. Μοπδο.), τι 8. νυ. δά. ὕδποι. 2 
πε Π; 31 οἴχων τῶν ἰδίων Οδποῃ. ργ. Μομπδς.] ἰδιότων ἴῃ πὶρ, Οσποι. 2 

Ξε Π: ΧἧῚ 22 ἐχπριᾶσϑαι οἵη. Οδποη. ΡΥ.. ἴῃ τὴρ. αὐ, 2 τ᾽ Μοηδο. 
ἴῃ πλρ.; τοὺς δὲ ταῖς ἄλλαις ϑεραπείαις προσέχεσϑαι οἵη. (ὑΔῃοῃ. ΡΓ. 
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Μομδο.} ἴῃ πὰρ, αὐά, Οἀποη. 2. ἰὐογαιθ Προν Χ͵ΤΥ ογαξϊομθβ Ἰαυρὶτῃῦ 

Οὐ πθ ἃ Δ Δα υδίθμβ αἴνϑυβο, οἷ ἴμπ)6 1} σΟἤ]ο]8Β. ΔΛ ΒΘΥΪΘΒ ΡΟΥΘ 
Βυθοθὶ: Χ, ΧΙ. ΧΙ; ΧΠῚ. (ΧΙΠ. ΧῊ. Μομδο.) ΙΧ, ΠΙ.; ΝΠ. ΧΥ. 

ΧΎΠΠ.; 1. 1Π|.: ΧΥΗ. ΧΧΙῚ. ΧΙΝ. -- Ἡδυά πιίο ἀϊδίδε οοἀ. Ἐπβέθηβ. 

130 (βαθο. ΧΥ,), χὰϊ ϑασταπάθηι ΧΕΙ Υ͂ ογαϊοπαπι ΟΥ̓ ἸΠΘΠῚ πιδρ]8 Θἔϊατη 1ἢ- 
ΥΘΥΒ ΠῚ ὈΓαΘ θέ ογδιοηῖθιΒ ΧΙΥ, ΥὙ1ΠΠ|. ᾿πίον Χ, οἱ ΧΙ, ἱπιθυϊθοίἠβ. 

Ῥόοττο πὰ ρογεῆπθοί οοά. ναίϊο. - ϑρίῃ. 98 (β6θ0. ΧΎ., οὗ Βιαθρττιδηη 1 
Ρ. 18), 41 ϑαβάθπι ογδίϊοηθα ἐθηϑὲ οπλϑβα ἰάπιοη Πϑιηοπίοθα δὲ οὐ ηθ 

σΤΆΥ αι Θἐ8η} ἐπγθαΐο: οοηγθηϊιπὶ ααέθπῃ ογαϊϊοποβ ΧΎΥ͂. ΧΥ ΠῚ. οἐ ΧΎΤΙ. 

ΧΧΤ. εοπαποίαθ. --- Ὁ] οοάϊοθβ ΟΠ] η68, ὁχ 4υΐθιβ οοπίῃ!! ο. Ἐπαΐῃγη. 

Ἰηϊξ,, ο, Το νι, ὃ 11, Βαβίν, 8. θ, Αὐϑορδρ.. ὃ 62,64 οὐ 82, Ῥαηδέῃ. ἃ 133, 

ὁππὶ οοὐἸοὶβ ΔΛ ΘΟΥ ΘΟ ΟΠ θ 18 2 οὐ 4 ῥγόγβιιβ σοηβοηξαηΐ, οὐπὶ ᾿ΘΟΙ 068 
ΠΙΘΠΙΟΥΔΘ γατδθ (ΠΣ) Υἱχ ἀπὸ αἰΐθγονθ ἰοθο π᾿ οὐδ ΠΟ 115. θυ ]ΟΥ 8 

οχβίθηί. [π αὐΐθι8 οοάϊοοπι δποπ. ΡΟ ΠΊ 8 ἸοοὶβΒ ἱπϑροχὶ, οαΠπὶ ἴῃ 

ΠΡτὸ 8866. ΧΊΠΠΟΓΧΙΝ. οοάϊοὶβ Δ ποπάππι πιρε! δὲ πιθιηουαθ πΘ ὁ60- 
ΘΕΓΒΕΤΕΠῚ ΘΒΒ6 ΒΡΘΓΆΓΘΙΗ: 8064 ΒΡΘᾺ πη ἔθίθ ΠΤ. 

Ῥδιοίοσθβ θέϊαηι ΟΥ̓] Π65 6 ΟΟΘΪΟΪΒ Δ ΤΠΘΠΊΟΥΙΆ ΒΙΠΟΘτα ἸΘρΈΠ ΟΣ 

ἴῃ οὐἀά. Βοαρἢ 5, 43 ([Χ. Χ11] ΧΠ. ΧΙΥ. ΥΠΙ|. ΧΠῚ. ΙΧ. ΤΠ]. ΧΥ. 

ΧΥΎΤΙ. ΧΧ, ΧΥΠ), Ἰναυγοηὲ. ΤΥ 324 (Χ. ΧΙ. ΧΙ. ὙΠ]. ΧΠΠ. ΙΧ. 
ΝΥ]. ΧΥΟΥΙ. ΠΙ. 1. εὐ Δ), Οχοι. πιῖ806}}. 810 (ΧΤΠ. Χ. ὙΠ. ΧΙ. 

ΧΙΝ. ΧΙ), Τιαυτοπὲ. οοην. βϑιρρτ. 88 (Χ. ΧΙ. ΧΠ. ΥὙΠ|. ΤΧ.,, 

Ῥαγὶβ. 8024 (Χ. ΧΙ. ΧΗ. ΥὙΠ|.)», Βυτη. 85 (Χ. ΧΙ. ΧΗ. ΥὙΠ|., 
ναί -Βάασθον. 1 82 (Υ1ἹΠ. ΧΙΠ. 1Χ.), γαίο. 04 (ΥΠ|. ΧΠΙ),, 
Υγδεῖο, 1392 (ΧΙ. ΧΠ. ὙΠ|.}. Η υ]. 0301 (Χ. ΧΙς [Χ11 οὗν. ΧΙ), 

Γαβέϊποροὶ. ([Χ.] ΧΙ. ΧΙ. οὐ ν. 110), Ηδυ]. δ009 (ΧΙ. ΧΙΠ), 

Μοηδο. 813 (ΧΙ. οὲ ϑχοογρία ὁοχ ΧΥ͂Π., [Χ.] οὖ ρ. 1Χ110), Βοτροπι. 
ΔΎΙ 29 οἱ Βαυάπιο.-ΠΠοθοον. ΥἹ Εἰ 6 44 οἐ Βυτη. 81 (Χ1.), γδίϊο.- 

Βαῦρον. {110 (ΧΠ]|.), Ῥατ 5.- Μαζαγίη. 4451 (Υ11., Μαίνιι. Ο 91 

(ΧΧΤΊ), γΑΠΠ[ς. 25 (1), ἡ δῖ. 2226 ΑΥ̓͂. οὗ, ῬΒΠοΙορ. 1896 ρΡ. 668), αυὶ 
ΟἸΠΠΘΒ Θχοθρίο οοήϊοθ Υ δῆ. 64 ἀπηὶ 1270 (οοπέμ!! ΥΠΠ ὃ 23,26) τϑοθηΐθε 
Βαηΐ 50} }Π1οϑὲ 8860. ΧΥ͂. αὐὐ ΧΥΤ. Αἰαὰθ ἴῃ οοάϊοο 5 ΘαΡ ἢ 5, 48, --- αὶ 
ἰᾳπιθὴ ΟΥΑΙ Οπ6π) δἃ Π6πιοπίοι μι ΘΧ πιθπιουα οοὐ οὶβ Γ (οἷ. Ρ. ΧΤΥ, 

ογαςίοηθηι δ ΝΊΘΟΟΙΘ ΘΧ πιθιηονῖα οὐ οἶβ Π ἀθργοπιρϑὶξ (οἵ. Ρ. 11] ---, 
οὐ ἴῃ Τδὰτ. ΤΥ 24, χὰὶ μ᾽ υνπιαβ ογαϊομθθ οομηρ] οι ππίαν (10 οἱ 11), 
ΘΟΠΠΘΧΙΒ οαπὶ ΔΛ δὲ οὐδϊομτπι ογάϊπθ οἱ σΟΥΓΘΟ ΟΠ ἢ 8. Δι, ΡΙΘΤΌΠΙα 8 

γϑοθρεϊβ ἀροτίο ργοάϊθιγ. (ἴῃ βοάρηθβ. οοπίυ! ΧΠ ὃ 1.21, ΧΥΠ 
δ ἰδ; ἴῃ Ἰαὰϊ. ΘΧχοιβϑὶ Ἢ. Τοῦ. 8 1718, Αϑρίη. ὃ ὃ, Επδροτν. ὃ 81). 

Εαπι οθίοσοβ ἰῦτοβ, «αἱ σοάϊοῖὶβ Δ᾽ ΠΙθιπουδηὶ (οὰπὶ ΘΟΥΤΘΟΙ ΟΠ θ1Β 

ΠΠΒΠΠ ΠΣ) 2. οἱ 4) ποὸῃ ἀθβογαηί, --- βο᾽ϑοίαβ ο ταϊϊομ πὶ ᾿θοίϊοηθβ Ὑ6] 
ἃ" 



--Ἕ ΤΙ -- 

Ρδγΐθβ ἢ}. ΟΠ 5. ΘΧΕΠΗΠΑΥ --ος ΘΧ ἴρθὸ οοήϊοθ Δ ΟΥ̓ ΡΊΠΘΠ) {ΓαΧΊΒΒ6 

ΡΙῸ οθσίο ῬοΠΆΠΊΙΒ, Θἰβὶ ΟΧχ ΟΥ̓Δ παπη οΥἀΪη6. ἀθ Πιθοσδ 6 ἴοπέθ Π1}1] 
οὐποίαθιν. Αἰαιθ θοῦ θ.8 αἰ νβα πὶ Θ᾽ ΠΡῚ ΔΙῚ 18. ΠΘΟΘββὶ ἐμ 1 ΠΘ1] 

συσπάδηιν ρεοάππὲ οο 068 ΤΠ 8 ΠΤ. ΘΟ ΠΥ. ΒΡ ΡΥ. 88 (σοπέι!! Χ 9411,34,85, 

ΧΤΙ 2,4, ΝΤῚ 2826) οὐ Ῥαν 18. 8024 (οοπίῃ!! Χ 1,4, 3430. ὙΠῚ 2324). 

40] θαβάθπι ἔθγο οὐδίϊοηθβ (5 οὐ 4) μαρϑπΐ ἀπηθχα ΒΆ531}}} Δ πογίβεοηθ 

δά ἰπνθηθβ: οἵ. αἱ θπιον. ἃ 84 ἀλλοτρίου πράγματος τε β'οδμ,8., 

530 ὅταν (δὲ) ὑπὲρ τ᾽ ς (Ἰΐθπι 'ἴπ ὁ04. ϑπιγυι. Β 48 8860. ΧΥ͂ΠΠΙΙ.). 

ἔδαθπι ΒδβηΠὋ δἀπιοηϊο 'π οοὐά. Γαβέϊπορο!. οἱ Ηδυ). ὅ009 (ᾳιοβ 
αὐίϊι8β ἰπίου 806 ΘΟμδοσθ {ποθ βέαίθα8) οἱ ἴῃ Ὑ δΐο-Βάγθον. 1 82 

οχϑίαι. ΝΠ. }18 ΠΠγ]8. οἴϊδπι ΓΆΓΙ ΒΒ πλὰ ΔΙ 6.118 ΓΘΟΘΉΒΙΟΠΪ8 {Π) νϑβερία 

οοπέδπιϊηϑίϊοθ υὙἱἀθηΐαγ ἱπιρτοβϑαὰ Θε86., ΟἿΠῚ ΤΠ 6618 αυἰθιιβάδπι ρ᾿Θοὰ- 

Πα. οὐπὰ 4}118 σοάϊ!οῖθαβ οοηνθηϊαπέ, οἵ. Οχοη. πιῖβ8ο. 815 (σοηΈ1}} 

Χ 1,4, 21,28, ΧΠῚ 6, 81, 62, 80,1. ΧΧῚ 48, 189): Χ 1 ἂν ἅπας αἷών 

Ξε Π Ἠδιη]. 6801, 3 χδηοὺς συγγράφουσι Ξ-- - συγγράφουσι λόγους ΗΓ]. 6301, 

21 χτῆσϑαι δυναμένοις τε ὕπποῃ. 81 (οθίθγιιπι ἴῃ ΟΧΟΙ. ΠΙᾺ ΠῚΒ ΡΥΪΠΊΆ 

οοὐϊοὶβ ΔΛ ποηπυηα 8πηὶ βου αίδ ϑϑέ, οἵ, ΧΠῚ ὁ, 31 18}; πὶ Η τ]. 6301, ἴῃ 

πὸ Νίοοοϊθα Ὀγθὶπαίθπι βθαυϊαν (οοπέμ}} Χ 1.4, ΧΙ 1.3): Χ 4 τὸ 

χάλλιστον τῆς φιλοσοφίας: ἴῃ 8 Ὁ. ΘΟΗΥ. ΒΌΡΡΥΙ, 88: Χ 10 φιλόχαλός 

(τε)-- Πίβιηγτγη. Β 48): ἴπ Γ 8ἐϊ π 0} 0]. (οοπία]! ΧῚ 11, 45,54, ΧΠῚ 4 

οὐ ραββῖπ)): ΧΙ 18 βασιλεύοντα... διοιχήσαντα -- Π, 48 πρώτως Ξε Π, ΧΙΠῚ 
βουλευομένους -- Π (βοάρι8Β. Ηδη]. 5609): ἰπ Η Ὑ]. 5609. (οοπέμ!! ΧΙ 

1,4. ΧΠ 1.4): ΧΙΤῚ 1 ποιῆσϑαι -ς Βοδρῇιβ.. 4 τοὺς ἀπαντῶντες -- 
δοαρΡαβ.; πῃ Μααν. 4401: ὃ 21] ῥητορείαν -ε ΓΘ, σωφροσύνην ἂν χαὶ 

διχαιοσύνην ἂν -- ΓΈΛ, 22 διαβάλλειν οἵ. ΔΛ. (ὐθίθγαπι δοοατγαίλιβ ἀρ 
᾿νθ ΕΒ, 108 σΟπἰδΙ παΐοΒ ἈρΡΡΘΙΙΓΘ ὙΘΥΘΟΣ, ἄθαιιθ ΠΠΟΓΔΤΊΟΤΙΝΙ 

ΟΒΟΙ ΘΠ ΠῚ ΘΥΤΟΤΙ 5 Ὑϑίθυσθ ἢἾ}1}] ᾿έθγθβέ, οὐπὶ ᾿ΘοίΐΟ 68. ΘΧΒΟΡΙΡἢΘ 
οοάϊοιπι ἐπ ο]θ9πὶ βαἐῖβ ρΡαίο βοϊδηΐ. ---- Π)6. ἀπὸ ὁοάϊοθ Ὗ81116. 35 (οτὰ- 

[0}}}8 πρὸς Εὐϑθϑύνουν ἀμάρτυρος 580]1}18) νἹ ἀΘ. Υ ΘΟΙ ΠΙΘ ΠΟΤ τ} 6886, 

Ἰπέθυ οοάϊοῖΒ ΔΛ ἸΠΘΙΠΠΟΥΆΠῚ. ΠΟΒΉ 88 ἈΡΡΆΓΟΥΘ ᾿ἸΘοίομθ8 ἃ ΒΘΙΟΥΙΒ 

ἀθίδ ]β Υἱτβ ἀοο οί] ᾿ῃγνθηΐδβ, απδθ ἴῃ ΘΟ θα8. ΘΓ ΠΟΙΡΙθα8. Ἰθραπίατ, 
οὗ, 8 1 ἀπορῶ -- ΑἸά. 84ᾳ., 2 συμβόλαιον αὐτὸ -- Μοά. ΑἸά., οὑτοσὶν 
Ξε Λ, ς, μετὰ πεισάνδρου (5810}}) Ξε ὙΥοΙζ. 54ᾳ., ἐνέγραφον (Ὁ) γϑοίθ Ξ- 
ΟὐΥ. 88ᾳᾷ., 4 τἀληϑῆ τῷ ΝΥ οἰ, 84ᾳ., ὃ δὴ οὖν ἅπαντας οἵ. Δ οΙἔ,, ἧττον 

- Μρά. 8η., 6 δ᾽ ἐγκαλοῦντες -Ξ Μοά. 54.: υπᾶθ Πἰργαπι ἤππο βαθοῦ][ 
ΧΥ͂Ι. ὁχ οαἀϊίομθ ᾳαϑάδπ) ἱπηρυθββα, ἀα ΠῚ) πα] οῦθ ὨΪ}}] ἰμέθυθβέ, 

ΟΥΡΊΠΘ πὶ ἐγαχῖθθθ Ργο ΒΒ ΌΠΠ ΘΙ ΡΟΠΔ8. 



- ΙΠ -οἪ- 

Εἰχ δοᾶάθιη διομθίγ ρο δίᾳιθ Δ οὐἱσίπϑηι ἀπχογο οϑἂᾷ, Ῥαγίβ, 3939 
-- Π οἱ βηγοπί. ΓΕΥΠΠ ὅ --- Ν, αὐἱ 'π ΠΥ ΘΥΒΙΠῚ ἰΠΐθΓ 86. οοπϑρί- 
ΤΑΠΘΒ. ΠΟΙ ΠΩ ΠΙΔΠ γΑΥΔ8Β ργαΘθηΐ ᾿ϑοϊΐομθβ, εὐ ΑἸΓΘΥ ὁχ ἰίθγο ἐθ- 
Βουρίαβ θθθθ πϑιιθαῖ: αὐοὰ Βυθγπιδιπιβ ἢ Ρ. Τ0}11 ἀγραπηθηξβ δὰ 

ΟΥ̓ ΪΌΠΘΒ. ΘΟὨΓΆ ΒΟΡἢἰβίαβ οἱ θ᾽ ρᾷοθ οο τ ΠΪαβίγανι. ΝῸ δὶ οο- 
εἰοθπλ Δ᾽ φαϊάοπι ποπάτπιπι πα Παζατα. ἢ1 ΠὈΤῚ ΤΘΥΘΥΥῚ ροβϑιιηξ, {81 οἱ 

οταππιπὶ ΔύριΠιθηΐα --- ἀ89 ΛΔ Πα πα]πδπὶ ΠΔθι --- 80}} ἐγα Ἰἀουπὲ 
οὐ δἴο Π|ὸ νοσθα ἴῃ ΔΛ νοὶ ἃ ΠΙΡΥΆΤΙΟ ομἶϑβα ν6] οαϑιι Ἀπηῖββα οὐπὶ ΓΘ 

τοιϊπιθγῖς (οἵ. ΠΡ». ὃ 48. ΤΊ 2. 104. 110 ἀρυὰ Βιυργπάπηῖπι 1 

ν». 10.54.). ᾿υθϑοι οι ἀπέθηι ναυθίδίθ δὰ ΡΒ ΡΡαμη ρου] υβέγαΐα Ργαθίουῦ 
πϑηθγα θη οοὐϊοιιθι ΛΠ ἑοποθαΐαπι ΠΟΙ} 188 ἸΘΟΙ ΘΒ. ΓΘΡΘΙα5, 6118 
Π οὐπὶ Θ᾽ ὁοπίτα ΛΔ ἔδοις, δία θ᾽ ΓΑΒ. οἰΐϑι, ααΐθιι8 Π οὐ οῖβ Γ᾽ ΒΟ "8 

πιθιονία Δι᾽ θοῦ αν (οὔ, ὃ 31, 406, ὅϑ. 10, 12. 14, 10, 95,496, 102, 

108, 110. 180,. 150}. «01 σοημβθηβιιθ ΘΧχ ΔΙΘΠΘίΥρὶ Πηθπιοστῖα ἸΘΥΤΘΥ 
οοπέηπεϊπαία. ἐαο. πὸ Θχρ] σαν (οἵ, ἢ 9ῦ δεχαδαρχίας, 102 σοὶ, 

110 διάγοντα!, 130 αὐτήν μοι: (0]1]06.). ῬΑΙΙΟΙΒΒΙ ΠῚ ΚγΘΙῸ βϑαπὲ ἰοοὶ 
ΥΡῚ ροίϊιβ μα}Π}. αὐ θυ. οοὐ. ΠΟ ῥγδοίθυ ΠΟΥ ΒΓΙΟΥΠῚ ΘΥΓΌΤΘΒ ΠΙΘΠΙΟΥΔΘ 

ΓΘΛ πονὶ αὐἱὰ αὐάας: πᾶπν ἀπ ἰος ἴθ ῬΉΪ. ἢ 11ὅ ῥᾷον ΠῚ ῥάδιον 

ΓΘΛ εοπίθοίιταρ νἱάἀθία. ἱπιρου θη ο85806, (πᾶθ. πὶ ἴῃ ἢἰκ 

ογαξοιίθιβ, ααᾶθ ᾿ῃ ΓΘ. πιρθγβιιηί, οοοθ8 ΠΝ ΒβΘΟΌΓΘ. Π8808. ἔδοθυθ 
ΡΌΒΒΙΠεῖα, πὶ ΟΥ̓Δ ΠΟὨ 118. «ἃ ᾿)οιπομπίοαιη, ἀὦ ΝΊΘΟΟΙΘπι, ΝΊοοοΙο, ἀθ 

ΡδΟΘ. ἔδπιθη. ἀπδθ ἴῃ. Θ᾽ ἀθπιπὶ, ἀπ οοάϊσομι Π ργαθίθυ ΔΛ ἈἀΙθθιά τι 

ΘΕΒ6 “ἰχὶ, Οὐὐἶοχ Ν᾿ Θμΐμι --α ῬΓΆΘΙΘΥ Ὑἱΐδπι δὲ ἀτραμπιθηία ἴῃ 60 ποι τι8 

Θχουξ θηία --- ρΡτΟΥΒιιΒ. ΠΘΡΊΘΡῚ μοί, οὐ ΠΙττὶοσπὶ βοοογάϊα ἴο6- 

ἀϊββῖπιρ να (οἵ. Βαθπδηπια. 1. 1.) οοάϊοῖβ Π πηθιπουίϑη. ΠΌ}]0Ὸ 

τηοἄο ἀθαπρογοῖ ἤθαιθ Π]Πὰππ ργὰθ ΛΠ ροπήϊιβ παυθϑί. 

ΑἸΙῸΒ αιιοαιθ ΠΌΤΟΒ. ΒΟΉ .Π]ΟΒ, ΓΘΟΘῈῊἐἸΒΒῚ ΠῚῸΒ ΟΠ.68, 4 οαπὶ ΠΝ 

ηιθορββι ἐν θ᾽ ΘΟ ΠΟΥ δυηΐ, ΠΗ Π8. ΠΟ ΓΟΒΡΟΧχὶ, {ΙΒΠΙ 8 ΠῚ ΘΧ 

δοΐθπι ἀγοϊθίγρο ἴοτίαββο δοηίδηηπαίο ἀθάποῖ! 881 [Ὑ]18 ὙἹἱαάθηΐαν 
Θδβθ: ηἰοα Β᾽π6 ἄδιππο ΠοΥὶ μοί, ΦΙΟΠΠπὶ ἀρραγαῖαβ ΟΥἸ ΠΟ. ἸΘΟΙΙΟΠΙΒ 

ταγιϑίαίθ θη. 506 7}}} τροθρία θγαθέθ. πθοθββι θη ΟΠΘΓΒἕΙΒ Θββθί. 

ΤΠ 6. {05 ΠΠΥΟΒ Ρ] ΠΓῸΒ. ΟΥ̓Δ ΟΠ 68 ΘΧθθης οοάά. ἡ αίο. 1383 (Χ. ΧΙ, 

ΧΠ ΙΧ. ὙΠ. εαπὶ ἀγριπιθη 8 ἴθ ἤπο ᾿ἰτὶ δ 15, οἵ, Βαθνυπιδηῃ 1 
Ρ. 11), κϑαμπαί, 4838 (Χ. ΧΙ. ΧΠῚ, Οχου. πιῖβ66}}. 189 (ΥΠ|. 

ΧΠ. ΧΙ. ΧΠΠ. τὰ] 88), φαοτγιπι ππθ πιο σΘΉΘΥ ΠΟΥ ααϊάθηι οαπὶ Π 

ὁσηρτα, ἔγθαθητ8 αὐὐΐθπὶ ΠΠΟγΑτΙ σὰ που σα ΘΟΥΓῸΙΡ ΟΠ ΘΠ θ᾽ 588 

θϑί. Αἴαχιθ ἴῃ οοάϊοθ αίιο. (οοί! Χ 9.10, ΧΠῚ ὅ,1), «αὶ ρΥθβδὸ 
ἔογθ οοάΐοομι Π βθαυαν, νϑϑε σα ταλὰ σΟά οἷ Γ (Χ 4. οὐ. μόνον 860. 

Βυοτγιμαπηι) νὸ} Δ {(ΧῚΠΠ ὁ ὑπερράλληται, ἢ {(τῊ})Ὸ τούτων) οὐῃ- 



-- Υ̓ΤΘ -- 

βρὶ οἰπηίαν. Οὐαθχ (ἰαβαπδΐ. (οοηία! Χ 1.5, 9.1|,.34.35. ΧῊ 9.4. 6304} 

Ρϑιιοαβ ἰϑοίΐομθβ οὰπὶ Δ οοπέγα Π ΘΟΠΊ πη η68 πϑθθὶ (Χ 2 πρὸς ἣμᾶς., 
9. οηἹ. σοι, 10 οπι. πάντας, 84 σεαυτὸν, ΧΙ 6 χρόνῳ) ρατῖζον δἴαιιθ 

οοα. Οχομ. πηΐϊδο. 189, 'ἴῃ ὰὸ (οοπέι!! ΧἼΙ 14,22] δθο ἰηνθηὶ 

οὐπὶ ΛΟ οοῃγθηϊθηϊα ὁ' 16 χαὶ μὲν εἰ δεῖ, 91 μέγιστον (πάντων). 

ΝΙΒΙΠομ 8 ἀθ οοάϊοιπι οἷπὶ ΠΝ οορπαίίοηο ἀπθ᾽ίαγὶ πὸπ ροίθεί, 
4186 φαϊάρθπι ἀοοιγαίυ8 ἀοῆπὶτὶ πϑίμιῖς, οαπὶ Ὑϑίμβεϊιβ παι Π|5. ΠΙΘπΙοΥῖδ 

ΘΧΘΟΠΊΡ]τ πὶ ΠᾺ]} Δ ἰθηΘΆΠι8. ἰΓΠΙΥΘΥΓΒΆΠῚ ΥΘΙῸ ἈΠ} Π8. ΠΟ ΠΙΟ 6 ἰῃ- 
ἄἀο]θπὶ ἱπ Ηοίομδο ὃ 38,29 1 θ]ορὼβ οχ οοά. ΟΧΟΒΙΘηΒὶ ΘΧΟΙΙΒΒΪ8, 
αθάχιιηι γαυ]οίαἔθπ ἃ ΘΛ ρίθπδμ ΐο γϑἀϑμι: καὶ 28 ἔχω... .. εἰπεῖν ---  [Θ: 

παραπλησίως ΞΞ ΔΛ; γὰρ -Ξ ΓΘ; ἐπιϑυμίας εἴχον; κατέστησαν -- ΓΛ’ 

24 τὸν μὲν τοῖς ἕλλησιν οἰχειοτέρους χαὶ ὠφελιμωτέρους τοὺς χινδύνους 

ποιήσασθαι, τὸν δὲ ὀνομαστοτέρους: ἔμελλεν τε Θ! ὠφελήσειν ΞΞ ΓΘ, 

2 προειρήτο: χαὶ τὸν] οπι. χαὶ: ἀνεϑέντα! ἀϑέντα: τὴν τε χώραν: 

20 οἱ. καὶ τόλμῃ Ξε Γ ρῥγ.; 3237 τὸ τέρας ᾿ια οὶ - ΓΔ; ᾧ χατὰ ὁῃι. 
ἴῃ ἰδοὺ. ὅ. Με ίογ.; πανδημεὶ -- ΓΘ, 39 παύσασϑα: παραλειπεῖν 

(οπι. καὶ). 

ΝΟΒΠ}} ἐθηίηιιο ᾿εἴτι8 τϑοθηβιοἶβ θχϑίδην ΠΌΥῚ ΟΥ̓Δ ΟΠ 65 δ δά 
Ἰοιηοπίοαπι «οὐ αἱ ΝΊΘΟΟΙΟ ΠῚ 501 85 οοπἐπϑηΐοβ : ΠοπιοπΙοθδπὶ υἱ ἀθ] σοὶ 
οοὐά. Ρατνῖβ. 2596 (βαθο. ΧΙΎ.), ἴδιο. -Βατσθ ον. 1 12. Τυϑέϊπορο!. 

(οὗ. ν. 111), απ ά4. 10, Ῥανπιθηβ. Η. Ἡ. ΙΧὕ 09: ΝΙοοοίθαη. Ῥατὶβ. 

ὩρΤδ, οὗ, Βοάρ!8. 48. Αἰἴᾳαθ ἴθ ογαιϊίοηθ [)θπιοηίοθα οοά οῖὶβ Π 

ΠΘΠΊΟΥΒ ΡΓαΘίου ΠΙΌΓΑΤῚΪ ΘΥΓΟΤ 8. αυοβάδτμῃ. δὐἰπιοάαπι ματα θβὲ ἴῃς οοή. 
Ιυβ)ορο! απο (οοπέμ!! ὃ 1.12, 38,30. δὲ ρμαββίιη ; ογαϊομθα ΧΙ], ΧΗ]. 

ἴῃ Θ0 ΞΞὶ Δ), ἴθ ᾳ4ὰὸ σοα οῖὶβ Δ γθβέϊρία ταγίβαῖπιθ ἀθρυθ θη πα ηέαν, οἵ. 

δ΄] χατασχευαῖς ΗΓ. τε Π, ἴῃ πιρ. συνηϑείαις μΓ. ΞΞ Δ; 38 γὰρ ὃν οἱ 

τούτῳ τοῖς, 40 δύνῃ τὰ δόξαντα. Ῥδιυ]ο αἰεβ ῥγοργθεξα οδὲ σοπία- 

πιϊηϑέϊο ἴῃ οοἰἰὰ. Ῥαγὶβ. 2590. οἱ γί -Βαῦθον. ΤΡ 12. ἀγέϊμιβ ᾿ΠΓΟΥ 80 

ΘΟΠΙ Πρ ΘΠ Ἶβ, Θὰ πὶ ᾿Γαθίθυ σοι Ἰοἷβ Π ναυοίαίθηι ἴῃ ὃ 1,10 παθὸ παθθαμί 

ΠΟΐΔΌΪΠὮ: ὃ 1 συνηϑείαις ΞΞ Λ, 2 πρὸς ὑμᾶς Ῥαγβ. βο8: πρὸς (τὸν) 

ἱππόνιχον οἵ, Ιπάοῦυ. 290; 4 περὶ τό γε οο]1ος.: ἐν τοῖς λόγοις -- Λ: 

9. οὐ γὰρ Ῥαγὶβ. 8Βο]185 Ξε ΔΛ: ἐγύμνασε: 10 ἣν {τε 5. ν.) χαὶ Ῥατγὶβ βο] 5. 

Οοά. Ῥαγπιθηβ. ἴῃ ἃ 33,34. σοὐϊοὶβ Π ναυιοἐαίθηι ᾿πΐθσγαπι ΘΧ Ι ΟΥ, οἴνΠ 

οοά. [μτ4. 16 (σου! ἢ 1.9... 37.29.) ραῦϊο εἰδέθε. πιο 8 αι θηβεϊ ΠῚ 

σγΑΥ ΟΣ 118. ΠΟΥ Δ όσα. πο] θσθηίία Πα 8, οἵ, 8. 2 ἀπέστειλα, ὃ ταύτην 

τοῦ βίου ο0110ο., 38 χτῆσϑαι δυναμένους οἵ, Οαποι, 87. --- [ἢ οὐδίϊοπὸ 

ΝΙοοοΙΘα οοάθχ ατίβ. 2018 (οοπίμ!! ἃ 1.14) σορπαίοποιι οὐπὶ Π πη]- 

γγβα ὙΘΓΌΟΤΕΠΙ σοηργιδηία ἀρογίθ οβίθι τ, απ πη 1 ταγα5 ΘΟ ἰΟἿΒ 

Λ Ἰοοίΐομθβ (ὃ 2 ἐγὼ δ᾽ ἡγησάμην ἂν ταύτην -- ΔΛ, δοιρ)β., 8. ὑπ᾽ 



φως δ 5, 

αὐταῖς ὄντας -ῷ Λ)ὴ δἴαιιθ βαθρίιδ οἰϊα πὶ πιθηα ΘΟ τα ργαθθθί, οἵ, 

δ 1 οἱ. εἶναι; χαὶ (τὸ) πολὺ: 2 ὁρίσαι (καὶ) ποίων; τὸ μὴ] οηι. τὸ: 
4 γενόμενοι -- ϑ'οδρθιβ.; 9 συμπεριλάβωμεν; 18 καὶ τοὺς ἄλλους οὖς. 
(υοοῖπι ΘΟ Ροπθ ἀμ θβί οὐ. βοαρῃαθβ, 48. ἴῃ ογαϊίομθ ΝΊοοοΙ θα 8018 
[ΠΗ] 180 Π πηθηποτῖδ πὶ ἈΠΙΡΙΘΧαΒ, οαπὶ ἴῃ Πϑπιοηΐοθα {ὐτϊπαΐθι, ἴῃ 
ΟΘέΘΥῚ8. ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΣ 15. ἀθοθη οοάϊοθιμ ΔΛ βραμαίαν: χαρὰ οαπὶ δοσατα 18 

ἴδ} ΘΧΡΟΒαΘτπι οοε, ἀποίον, Ρ. ὅ8,54. (οὗ. βαρταὰ ν. ΧΗΠΥ͂ΙΪ οἐ 1)}), 1θο- 
ἐἰοπιιπὶ ἔαγγασίηθπι τϑρθίθσθ ῃὶο πο]. 

δι! οχῖραιβ Γαγβιπι ϑδὲ ΠΕ ΠῚ ΘΤ8. οοάΐδιπι ΡΥ ΘΓ οοπίδ- 
πεἰπαίογιπι, αἱ ὁχ Λ ἀθτίναι! οοπίδι πα οηθπι οἷπὶ ἤδη δθ ΠΝ 
ΡΟΣ ΙΒΒΙ ΠῚ ΤΠ Θ ΠΟΥ ρᾶ881 δα πΐ. (λ} ΠΙΟΓῚ --- γθοθη θ8 ΟΠΊΠΘ 8 --- μ]ΘΓΆΠΙ- 
80. 60 δον Π πὸ ἀϊρποβοιηίαν, ἀπο οὐπὶ οοὐϊοὶβ ΔΛ πιθιηοτῖα (Γθοθρ β 

σὐΐαπι σοάϊοῖβ 118 σοΥΥ Ομ θι8. δὲ 80}|0}118) ογαϊ: μὰ πι υδηιηἀδπΠὶ 
ἈΓΠΕΠΙΘΐα (ὁχ ΠΝ ρμοε 4.) ὁορυ!αηξ, ααᾶθ ἰπ Δ᾽ πυπαῦδπι Θχβε θυιηΐ. 
(08 οοάϊοθβ ὀᾶνθαβ πθ (ἰ οοἸοῖβ Δ ἃτομϑίγραπι γθάϊτθ βίβἝιδβ, οἴιπη 

ἴῃ. ΠΌΪ]Ο νἱέαπι ογαίουῖα. πα ὈΘαιηι5, ααατῃ 1 Λ ΟἸτπὶ [1880 ρα ϊαπά πὶ θϑί. 

[πη πιὸ 608 ΘΧχ Λ ἴδῖη. τ αΐο ΟΥ̓ΡΊ ΘΙ {γα χῖβ8θ Ὁ]ΓῸ ἀρραγθί, οαΠὴ 

ἄἀπχ ϑοόύιηι, οοὐ. Ῥᾶνῖθ. 2980 τῷόῊ Τί, οπῆηθϑ σοα ἴο8 ΔΛ οὐδ η 88 ΘΟάΘΠῚ 

ογάϊηθ βθυνδυθυ (Αἰ οβῖπι οαππὶ ἰδοιπὰ παρ), ΟΥ̓Δ Οἢ6 )ΘηΙοησθα 

άπιθι Σπέον Δ ΘΡΎΓΡΙΟαπι οἱ Π ΘΙΘμδ πὴ ̓ π θυ ροβιία ΡΑΥΘΥ δέψιθ ἴῃ Μδγο. 

415 οὐ [μιρα.-Βαίαν. 29. Αἰᾳαθ οοιἱ. Τ᾽ ργαθίθυ βοιο] α ναγῖα ὁχ ΔΛ ἐἰθ- 
βετιρία, --- αὰπθ ΠὨΙπίογῆμβ ἀκα] Βοδο] α ̓βοοταῖθα ϑπιθπά δια δ ἢ νι: (οἵ. 

Βυθγπιδ 1 μ. 13,12) --ος ἀτὐραπιθηία ργαθθθὶ ΟΥ̓ ΠΟ ΠῚ ΒΘΡίθΠῚ: 

παρσοναθ (πὶ πὰ ρ.: οἷν ον Ρ. 121 τριῶν προοιμίων χτέ), ο. κο0- 
ΡμΙβὲ,, Ρ]αΐαῖς., Αὐϑόρας., ΒΝ Πρ0.. 46. Ρᾳθθ, Ασομ, (πὶ πιρ..). -- δ πὶ 

ἴθ οοὐ. Ῥατχῖβ. 2991 οπῖπθβ σοί οῖὶβ Δ ογαϊϊοπθβ θχβίδς (Δμ  ἀ0818 

8 68} οΥΐπθ ααϊάθπι οοἵο Ρυϊοσι ἰθνθγβο, ααἶθι8 αὐϊθοία. βυπὶ ἃΓ- 
συπηθηΐα οὐαί οὐΐο: ὁ. ΒΟρ᾿ ἰἶδί, (ἴὰ πιρ.)}, Βαβίν, (ἢ πιρ.), ΕΕΡΌΓ. 

(Ἰὰ προ: βίο! τθ. ΤΊ, Ῥ]αίαϊο, (πὰ πρ.}, Αὐθοραρ., ΡΒ ΡΡ., ἀθ μᾶδθ, 

Ασομ. --- Αμπιπθγαμα βαπιΐ οοὐἰἰ, ΤῬανῖ8. 9900, απτοπί. -Ηἴο- 

οατά, 12, Οτοιποι. [00,. φαογιπι ῥυΐοῦ ογαξομθβ αὐἰπάθοϊπι {Ὑ1]. 

ΧΥ͂. ΧΥ͂Ι͂Π. ΧΧ. ΧΥΙΙ. ΧΥῚ.; ΝΟΥ͂. Π.; ΧΙ. ΧΗ ΎΥΠΙ. ΧΕΗΠ. ΙΧ. 
ΧΙΝ. οὐ ΔῊ ἐαπὶ ἀγριμηθη δ βερίθια: αἱ Ρ]αίαϊο., Ατρορὰρ., ΕἸΠΠΡΡ.. 

ἀφ βδερ, Αγοβίίδηι.,, παρόν, (πὶ πῖρ.: δῖοι! ἢ ΤΊ, Βιιβν,, ΔΠΘΥ ΟΥΔ ΕΠ Οἢ ΘΒ 

πόύϑα (ΧΙΥ. ὙΠ. ΧΤΠ ὙΠῸ: ΧΧ, ΝΎ; ΧΙ; ΠῚ 1. οὗ Δ) οὐτὰ 
ΔΥσαπιθηΐο αὐ ογδίϊομθπι εἶθ μᾷ0θ. οἵ ὈΓΟΥ ΘΠ ΥΓα ΠΟΘ. δε ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΘΙΙ 

τ. ΒΟΡἢἶδί. (οοηβυία, Χ ἀγραπιθηίο σοι οῖ5 Π), τουεϊ5. οὐ αἰ ἴοἢθ8. ΒΘρίθ πὶ 



ΘΟ: Ι, ΥἹΙ ΞΡ" 

(ΧΙ. ΧΠ. ΧΙΝ. ΧΟ ΥΎΤΠ. ΧΙΠ. ΧΧ. ππαποόδην: Πϑπιοπίσθϑηι πο Υ ῬδΠθ- 

συτϊοαπι οὲ Ἡθιθηϑηι βίους ἴθ ΤῊ οὐπὶ ἀὐχαυπιθηίο δὰ ῬΒΠΙΡΡαπι οὲ 

Β0}|0}118 γα 718. ΘΧ οί. 
Ουΐϊθυβ ἀθ ΠΡΥΪΒ αὐ σθείλπβ ἐπ ἀἰοαγοπι, ἴῃ Τ οταίίομθα ἴῃ (ὑ4}}}- 

τπιϑομιπὶ δὲ οοῃέγα ἘΣ γι πὶ Θχουβδὶ ἱπέθργαβ, ἱπβροχὶ ρῥγαθέθσθα δά 
Ὠριηοη. ὃ 38 4... Ατὐϑοραᾶρ. αὶ 38, 823,4, ῬΒΠΡΡ. αὶ 11,8: ἴῃ. Ῥατγῖβ. 
2901 σομβα αὶ ἴῃ ΟΠ πὶ. ὃ ὅ, 67,8, αά Ἰοπιοη. ἃ 84 βη., ΕΠ ΡΡ. 

ἢ 71 584.; ἷπ Ρατίβ. 2990 Ἠοϊθη. ἃ 38,5, ἔπιδρον. ἃ 312, Αὐϑορδρ. 

ἃ 88, 82,8: ἴῃ Τιαυν.-ΒΙοσατά. ὁ. Το δ. ὃ 17, ΡΒΠΡΡ. ὃ 71,2, Οτο- 

πιοπϑηβὶβ ᾿ἰδυὶ ν. ἄ. Βδγοπι0}}} Ἰοοίϊοποβ δἰ [)ϑιποη. ἃ 1.4, 84,85, Ησρ]θμ. 

ἃ 2826 πηθοιπὶ οοπηηιηϊσαν!. Νϑαηϊθ ἰπηθη που αὐἰάαυδπι πδποίτιε 
Β1Π|, Οπὶ ἢ ΠΥ ργαθίου ἀγσιπιοηΐα, ἀπὰθ ἴῃ Τὸ πιθιπογίαιη ἃ ΠΝ 
Ρϑ]ο ἀΐνθυβαπὶ βουναηέ, ἱποουτιρὶϊ ραθπθ οαπὶ ΔΛ οοπεθηξδηξ, οὐκ 
ΘΟΥΓΘΟΙΪΟηΘ8. 2 δὲ 4 οὔποθ θυ πηθ ἴῃ ἰοχίθ. τϑουστιηῖ. Ασοθάϊ αυοὰ 

ἴῃ οοάϊοθ Τ ποῃ βο] πὶ Βομο α οοὐϊοῖὶβ Δ γατῖα αδοουναίο θχβοσιρία, βορὰ 

οὔδπι ἰδοσηδθ ἴῃ οχιγοπιὰ οταϊουθ ΟΠ Δ θα. ἃ ΠΡγασῖο αἰ ρΘη ον 

ΘΧΡΥΘΘΒΔΘ βιυηΐ, οἵ, ἃ 61,8 ἀδιχοῦμεν τοῖς ὅρχοις (βογ!ρίατα. σομ ἐπι); 

ἐμμένοντες (146. 9. ᾿ξογ.}) ἂν εἴη; ἠδικηχότας ἰ......... ἐγένοντο: 
πεποιηχόσι (60. 18. 161.) ἄχυροι. ΟὈπ ΔΙ ΠΔ ΕΟ ἢ}8. γθδε κα ἴῃς ἰθχέιι 

(ργαθίθυ ΓΘ ΟΠ] ΟΘ 1) ΤΑΥ ΒΒ πᾷ διιηΐ, 6  θ15. ᾿που ἢ βδί πη πὶ ἴῃ Τ' 
πος ϑηοίαυι δὐ ἤθηοη. ὃ 48 ἣ φύσις ἀπένειμεν οπι. ργΓ. (ΞΞ ΔΛ), ἴῃ πιρ. 
δα. 1 (Ξ- ΠῚ. (ϑέθσιιπὶ ἴῃ οτὐδίϊομθ ᾿οπιοηΐοθα (ἰηΐο ἤαπορ. οἱ 

Ἠδθ]θη.) οοἀά. Τ᾽ οὲ Οτϑηιομν. ἀγέϊι8 ΘΟ ΠΘΧΔΘ βιπηΐ, οἵ. ἃ 84 παρὰ μὲν 

ϑεοῦ; ἡμῶν αὐτῶν εὐβουλίαν -Ξ ΓΠ. 85 περὶ τῶν ἰδίων Τ -- Π, ὑπὲρ 

τῶν ἰδίων ΟΥθπιοη. Ξε Δ, οαπὶ ΟΥ̓Δ ΟΠ 5. ̓π τ πτὰ, φαοὰ ἴῃ. Τ ΠῸῚ ἰΠΒΡΘΧΙ, 

ἴῃ Οτθιποη. πᾶθο παρθθαΐ ποίαίαυ ἀϊρμα: ὃ 2 πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας --- ΓΠ, 3 ἐπι- 

ϑυμεῖς] ἐπιχειρεῖς; σοῦ (ἢ μὲν ἀχμὴν φιλοσοφεῖς: δόξουσι Ξε ΓΠ- λόγον 

(μόνον) οἱ δὲ (καὶ) τὸν -- ΛΠ, 
Εθδηι ἴῃ Ῥαγὶβ. 2990, ηὐἱ ΠΠΟΥτ σι ΘΥΓΟΤΙθτ5. βοαίθί, ρΥλΘίοῦ 

ὐραπιθηΐα ΠᾺΪ] πὶ οοπίδ πη Πα 018. ᾿πἀἸοῖ πὶ ἸΠΥΘΏΪ, ΟΠ ΘΟΓΓΘΟΙΌΙΘΒ 

οοὐτοῖβ Δ ρθγαθαιθ ἵπ 60 ἰθραπέαν. ΠΟΠΠι πα απ ΘΟΙ ΘΟ Γα ΘΟΙΙΠΉ1- 

ἰαίαθ, οἵ, ἴῃ ΟἍΠ]Π πη. ὃ δ δὲ αὐτοῦ ἀφελέσθαι αὐτὸ φίλον (οἴ, Τιααγ. 

ΠῪ1Π 14) ἔφασχεν αὐτὸ χαταλιπεῖν, ὥστε δεῖ δημόσιον γίνεσθαι αὐτῷ 

(ΞΞ 9); Ασϑοραρ. ὃ 88 δοχιμασίαν ταύτην χαϑισταμένων ὁχ δοχιμασίαν 

ταύτην χαϑημένων ΔΛ; 82 μὴ χοινωγεῖν ίΞξε Τὴ ὁχ μὴ χινεῖν ἡ, (μὴ 

χρίνειν Λ ρχγ.). Οτδίομβ ἀθ ρᾷθθ ᾿Πβο ΡΟ ἴθ ΒΟ ΟΠ ἢ ἃ Δ; Ρῥτὸ- 

ἐθοίαπη Δἀμαθτοί τὸ προοίμιον ἐχ περιουσίας ἐπιχείρημα ἀπὸ τοῦ 
πράγματος. ΙΔοθηδθ γογῸ ἴῃ οχίγθιηα ογαξίοπθ (ΔΙ ππδο οα. ῬϑῦΪο 

ΔἸ ̓ ον ᾿πασαίαο πὶ ὀχ ρ]οίαθ βμὲ πίη ἢ Τα ἢ Τ᾽ ἀφιχοῦμεν (εἰ τῷ 



-- ΤΥ͂Π -ἷ- 

(14. ὅ---α Ἰπέθτ. χαὶ) τοῖς ὥρχοις : ἐμμένζομεν ̓  οἷς οὗὐχ) ἂν εἴη: ἦδι- 

χυηκότας (ἰδο. 8 1 ἴθγ.) ἐγένοντο, ηἀ 6 ἤδπὸ ἔογίβαβθ δυο θέυρὶ ᾿θοίϊ 6 ΠῚ 
Θ᾽ ̓οῖαβ: οὐ πλέον ἔχειν τοῦ δικαίου ζητοῦντες, ἀλλ᾽ ἀποφαίνοντες μόν(ονΞ), 

ὡς οὐδὲν ἀδιχοῦμεν, (εἰ τῷ νόμῳ χαὶ) τοῖς ὅρχοις χαὶ ταῖς συνθήκαις 

ἐμμένομεν. Αο ἰαπιθη σοάϊΐοθηι Ρατῖβ. 2990 οχ Λ ἰδῆ πηυθ]αίο, 4υο- 
οαπὶ ἰθοίϊο 114 ρυρσηπί, Παχίββο οἰ αοθί, ργαθβογέϊπη σὰπὶ ἢ 60 ΘΕΆ ΠῚ 

οταέῖο δὲ ᾿ϑπιομίοιιη ἀθϑὲ (εἴ, οοὐά. δ0γ. οοπν. βρρΥ. 84, 
{τϑῖπη. 112). Ἐχ Ἠδοίθη. καὶ 28,5 ποίαπάδθ βιιηὲ ᾿ἰϑοϊϊοηθθ: 23 χατ΄ αὐτὸν 
τὸν (Ο]1]οο.; δόξαν τῇ ἐχείνου; 24 διενεγχεῖν χαὶ -- τϑηιοι.; αὐτὸς 

κινδυνεύειν Ξε (γθπιοη.; 25 προείρητο τ προηρῆτο (ὙΘΙΊΟΙ, 
ΑἸΤου δίχα οὐ. Τ ἴῃ οταίϊζοπο Ὠρθαιομΐοθα οοἷθχ Ράαγὶβ. 2991 

σοπ  ΠΙ πϑεομΘη ρῥτοάϊεξ, οὐπὶ Ὀγαθίο ΠΟΠΏΝἢ]α8 σοάϊοῖβ ΠΟ ᾿θοιοηΘ8 

αἰΐα8 βϑοαβ οχῃϊθοδὶ ἃ Λ οὲ Π δ] 1θη88, οἵ, ἃ 34 παράξειγμα Ξ-- ΠΣΎ, 

ταχίστην] πλείστην, ἡμῶν αὐτῶν! οπι. αὐτῶν, 25 περὶ τῶν ἰδίων -- 
Π, 40 τὰ συμφέροντα ρΡγ., π΄ πιρ. γρ. μέλλοντα γή. 8.64. οὐ ΘΧ ΠΙᾺ 

ΟΥ̓ΔΕΟΠΘΙ 11πὶ ΘΧχ οοά, ΔΛ ποπάππι πα  ]αῖο ἀποίδηι 6886 805} ᾽ 6 18, οὐὰ- 

ΠΙΟΠἶΒ ΟΠ ποθ Θ σΟΠαἰξἶο ΓΤ ΥΒ.1Β. ΛΟ ΠΘΕΥΡΙ1ΠῚ ΠΙΠοαπὶ δὲ ΘοΥυγθο 0η9 
ἴδπὶ ἱπααϊπαίιπι ἀθηιοπϑέγαί, οἵ. ὃ ὅ λαβόμενος δὲ αὐτοῦ (οἴη. ἀφελέσθαι 
αὐτὸ ἀμφίλοχον) ἔφασχεν αὐτὸ χαταλιπεῖν ὥστε δεῖ δημόσιον γίγνεσθαι 

αὐτό; 67,8 ἀδικοῦμεν τοῖς ὅρχοις; ἐμμένζοντες καὶ γὰρ) ἂν εἴη; ἠδικη- 

κότας (τιμωρίας ἀφεῖναι κύριοι) ἐγένοντο: πεποιηχόσιν (140. 30. ἴδγο 
[πϑγ.} ἄχυροι -- ς. 

ασοῦπι ὁοἀ. Πδυγθηΐ. ΠΙΧ 24. οοηβθηίί, ααΐ ααδίξιον ογα- 
ΕΟ Π68. ΘΟΠΡΙΘΧαΒ. (ΑἸἐ ἀοβὶπι οὐπὶ Ἰδοιπα πηᾶρσπα, ἀρ Ὀἱρίβ, Τταρθσῖί.. 
π΄ ΟΔ}11π|.} ἴῃ ΟΠ πιο θα ἤαθο παδοὶ: ἃ ὅ λαβόμενος δὲ αὐτοῦ ([δ6. 

9.--Ἐ2ΙὋ Πιτἰ0γ.) ἔφασχεν αὐτὸ χαταλιπεῖν, ὥστε δεῖ δημόσιον γίγνεσθαι 

αὐτό; 078 ἐμμέν(οντες χαὶ γὰρ) ἂν εἴη; ἠδικηχότας ([Δ6. 12---Ἰ4 
{ππ|9ν.) ἐγένοντο: πεποιηχόσι ([1δο. 10 ---117 1ππ͵|9γ.} ἄχυροι. (ὈΥΓΘΟΙΙΟΙ 65 

ἧς οἱ Δι ἴθ ἐθχέι, οἵ. ϑέϊδπι Απεά. ὃ 821 ἱχετεύοντας χαὶ δεομένους 

(καὶ) τοὺς παῖδας τοὺς φίλους ὁχ Λ.. 

Ῥγδθίθυθα πὸ τϑίοσθηαϊὶ βαπὲ ΠΠ τὶ, ὁχ παῖ θι5. Θἀ ΕἸ 0 η 95 ΡΤὶπ- 
οἶρθ8 Μϑαϊο] ηθηβὶβ 1498 οἱ ΑἸάϊηα 1518 δχργθββὰθ βιιπξ, αιοιὶ 
ῥϑιοἷθ ΒῈΘΡΠΠΔΏΠιΒ. ἴατὰ ἀοοιϊέ (1 ρ. 1415). [πὶ θαϊίοπθ Μϑάϊο απ θηβὶ 
ΘΠ ΠῚ ΟΥ̓ ΪΟὨἾθιι8 ΧΧῚ οχ ΔΛ Ἠαιιβεῖβ (ογάϊπο ᾿θν τοῦ ἱπηπηαξδίο) δάϊθοία 
8ιπ|0 ΒΓΡΈ ΘΗ ἐσὶα αἱ ΡΠ] ρΡΡ.. ἀθ ῥποθ, Αὐοῃϊά,, ααλθιιβ ἴῃ Θά! 06 

ΑἸ πα. αιατίι πη ἀοοθβαὶς αὐ Βιυβίτϊάθπι. Αἰηπθ οἀϊξϊομοβ 1188. ΘΧ ἴρ8ο 

οοάϊορ Λ οτριπθπι ἀπχίβεθ νοὶ ἰπᾶθ δρραγοῖ, αοὰ ΠὈγ] ΠΠππ|8 οοῦγθο- 

ἔἰ0Π 65 ΡΙθγαθ 8 ἴῃ ΘΠ ομι πὶ ἐθχέι γϑρουιπειγ. Ῥαποδθ γΘΥῸ ᾿θΟ ΟΠ ΘῈ 

γ6] οὐπὶ ΔΛ ρυ. (ΙΝ 44, ΥἹ 42,3, ΙΓ 12), ὙΠ 16, ΧΙ 24, 41, 



-- {ΥΠ| “(- 

ΧΠΙῚ 306 οἷο.) υ8ὶ] οοπίδπ! πδέϊου!θ οαπὶ Π᾿ [δοϊαηΐ, αἴθ γαγὸ ΘΠ ΟΠ ΠῚ 
πίθου 56. αἀἴνουβα ϑβί γδέϊο, βιαᾳυϊάθηι ἃ] θὰ θὰ πὶ ἤ8ὺ Πιθπιοσῖα, αἰΐθγα 

οατα {14 σΘοηρτυϊ, οἵ, ΕΥ̓ 19 χαὶ ὅτι χατελϑεῖν δὰ ἐπεϑύμει (Ποπηοθοίο].) 

οἵ. Μρά. βοἷα; ΧΙ 24 Μρά. -- Λ ρυ. Π, Αἰά. -τϑ Λ,, ἴΐθαπι ΧΧ 110; 

28 Μρα. -- Π, ΑΙά. -- ΔΛ: 81] Μροά. -- Π, ΑΙά. τ Λ, δὃ4 Μοά. -- Γ, 

ΑἸά. τξόἪ, ΛΔ; ΧΙ 2 Μρὰ. -- Π, ΑἸἰά. -- - ΛΑ, τθι 14. 80 οέο,, ὦὉνὸ οαοπϑι 

ΑἸάϊπαπὶ ᾳαοαῖθ πουΐβ οοάϊοιιπη 8.851 18. ἀγοΘββι 8 (οἵ, δρῖτη. δὰ 
Βιι811.) Ραγα ἰδ ΠῚ 6886. εἰθοϊασαίαν, Ὑἰθεαπὶ ἐδπηθ ἢ ἰὼ} ΔΙ ΌΔθι8. ἰδηΐα θδὲ 
Ἰϑούομιι πὶ ΡΘΟ ΓΙ ΘΟΠΒΘΠΒΙΟ --- {π8πὶ ΘΧΘΙῚΡ} 18 ἤγπηγ 6 ἸΟΠρΊιΠΙ ϑδί 

-ς, τ 88. δὰ εΐνθυβοβ οοάϊοθβ ργοίοίγ ροβ γθνοοαγο γϑυθϑν, Μοάϊοϊα- 
ἸΘΏΒΘ) ΘΑ ΟπΠΘπῚ μοΐΒ ὁχ οοάϊοθ αὐοάδηι οοτγγθοίθπι ΑἸάϊπδ0 
ΘΧΘΙΠΡΙΑΓ [1886 ΟΡΊΙΘΙ. 

ΑὙΠΒΒΙΠῚ15. οἴπὶ οὐϊοΘ. ΜραϊΟ ΔΘ ηδὶ νἱηον} 8 ̓ ἰραΐαβ δδὲ οοἱ. 
γα ο}. 8 (σοπίι!! ἴῃ ΟἉΠ]Π ἢ. ἃ Ὁ, 68, Αγϑορᾶρ. ἢ 86,1, 82. ΡΠ ρρ. 
δ᾽ 11,4}, 11 ρίδηο ϑαάθηι ὁΟμἐ ΘῺΒ. ΟἸΤΟΙΓΘΙ ΠΙΒά Θ᾽ ΓΘ ΡΟΣ 118. ὙἹϑίιῦ 

ΟΧΑΡαἴιΒ Θ880. ἴῃ πϑη ἀπάγθαθ αι δθὶ Ασυαγῖναθ ἀϊπιοῖὶβ Αάγῖδο 
(ορριάϊ νἱἀθιϊοθὶ αυοὰ πιιπς νοοδέιγ Αἰτὶ ἴῃ τθρηο ΝΘαρο] απο). (πὶ 

γἱγ ὈΘΙΠἸοοβιι8 δὲ ἀσοίιβ (Πδέιι8 ἀηπὸ 1466) ροβίηιδιι οἶγοὰ ἀηπαπι 1504 

ΓΌῚΒ τ ρα ηθ ἀθρι δι θϑί, ἰοίμ πὶ αὐ εἰ θτ8 ΠΟΥ 1θ15. 80 ἀθάϊς δὲ Δ πο 

1528 6 νἱΐα ἀδοθβεῖς. ἀηροί Οὐμπβίδηι παι γοσὸ ΠΡγαΥ πὶ ΘΟά ΟΕ 
118. (οὖς βα θβοσι ρεϊοπθπι) ἀππὸ 1538 οοὐϊοοιῃ Νραροίαηυπι 1Π] 1), 12 

ΑἸοχϑ! ΑΡ το ΒΘ 88 ΘΧΆΓΑΥ 586. ΒΟΠΉΠΒ, (λα ΘΧ ἰ{θῃ)ροΓ ΠῚ 

ΤᾺ ΟΠ 6. οὐ. ὙἹηάοῦν, Βρ᾽ θη 1 Ἰβδί πλιβ ἐπθειπὲθ ἴπ βαθοιϊο ΧΥ͂Ϊ. νἱἀϑίιν 
οοηΐθοξιβ οθ8θ, αὖ δι ΘΧ ἰρβὰ θήϊέίοπο ρῥεϊποῖρο ἀδριοῦιπι 6880. ΥϑῊ 

810 Β1Π}}}}Ππλῖτπς, δ οι δ ᾿Π ἔθγαπι ρσορο ἐὐποίϊξ. (Οσδγίιβ ααΐθιη ἱπάϊο- 
(Ἰ0}8. ΔΏΠ18. ἢ} 88 ὈΒοσΙρέϊοΘ ποπηϊπαίιϑ 4 αὐ 1486. δος δὰ 150] διι 

κα 1510 τγϑοίθγθηιιιβ οβί. 

δυο ἀθηΐαιθ ἧς πο πππιθσ οι [στ], 8} ΡΠ ΘΠ ΕΒ 

αὐ πὶ εἰθβίϊενεὶ πηι ηοτῖα ἔρβα ΘΟΗ ΓΙ ἈΠΟ ΘῊ ΡΙᾺΘ. 56. ἔθσιηῖ, [ΙὨΓῸΓ 

108. ΔΗ} 1881 Π}118 Θ8 οὐ, Υατῖο, 2191 ἀθόθιν ΟΥΑΙ Ομ Θ 8. ΘΟ ΠΓΘηκ ΕΠ 8, 

ααδθ ἴῃ ΛΔ ρῥυίοτθα. ϑιιηΐ, ΝΊοοΟΪο ἰαῖθ. μοϑὲ Αγθορδρι οι) δ ά!ο 

(Χ. ΧΙ. ΧΙΝ, ΝΠ]. ΝΠ ΙΧ. ΥΠ. ΝΥ, ΝΎ ΤΠ; Χ11.). Οδιουῖ πὶ- 
ΠΟΙῚ5. Βη1 δ᾽ ὈΪζιΒ.. απ Η 40}. δθ00, Πα πὐτϑπ τ. ΕἾΤ: 29, ΑἸ το. 

Ν 209 βὺρ. ἐγθβ δάνηοη! οι βοῖὰβ (ἢ. οτάϊηθ ΧΊ. Χὶ ΧῊ. τὰ δι]. 
000), ϑίομβ. 15. οἱ Οχοι. οοἸθρ. ΠΟΥ 254. ογδίθηθβ ἀπᾶπ δὰ 

᾿)θπιοπίσιπι οἱ αἱ ΝΙΘΟΟΙΘΩΙ 5015 ἐγα ἰθγῖπι. Αἴπχιο οοά. αΐῖο, 2191, 
410Π| ὈαΒΒῚ ΠῚ ΘΧΔΗΔΑΥΪ, ἢ πΠ ΘΒ πὶ (οὕ πι ὁΟΥΓΘΟ ΟΠ θ5. 2. οἱ 4 
ΓΘΟΘΡΕΪΒ) οὐπὶ ΔΛ ΘΟΉ ΤΙ, ΘΧ 4110 Β᾽η6 ἰπθ]0 οὐ ρίαν ἰπχὶῖ, Δταγο ἔδοι!θ 

θα οὐπὶ οοὐ, ᾿ράπη.- Βαίανο 29 (οἷ, ν. ΧΙ ΕΝ) σομιράγαγθ μοββῖβ, 4] 



-- ΠΣ -- 

ΠΡ Υ Θεϊδπ σοη ἐδ π  αἰϊοιθ θυ ρα ββῖπν ΘΟΉΒΡ ΟΊ. ΘΟ. ΒΙ ΠῚ Π15 θϑί, Αἱ οοά. 

γαίϊο. ἴῃ ογαύοηθ ψαϊάθπι Ποπιοπίοθα ἃ ρᾶτίθ σοάϊσαμη ργΆνἑβ οοηΐα- 
πιἰηδίογαπι {Τ, 8] οσιπι}) ἰηγθηϊέασ, οἵ, ἃ 34 παρὰ μὲν ϑεοῦ -- Τ; δὲ 

ἡμῶν (οἴη. αὐτῶν) ῥγ.. οοτν, 2: ἀλλοτρίου πράγματος -- βοαρἢα8. ϑίο.; 
αἰϊα ἴῃ πᾶὺ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΟΙΤΟΧῚΣ πιᾶπιβ βθοιπάδ οχ πιθιιοτγία {{ἸὈΤ Δ 18. 

οὗ, δ 9. γρ. ὑφίστατο ἴῃ πιρ., 25. γρ. βασανίζομεν ἴῃ πιρ. οἷς. δοτ- 
Ὀότιιηι ΟΟἸ]οοδίο νοὸὺ ὃ 8 συγγράφουσι λόγους τϑουσεὶϊδ ἴῃ [8.0 

ΠΥΠ 22, Ββίθηβ. 75, Οεΐονου. 1718 (οἵ, οἴαπι Οχοη. ιπἰβὸ. 810. 

Ηατὶ. 6301: Ρν. ΠἍΠῚ; Ῥαγῖβ. 2057 οἱ 3983: ἱπΐτα ρ. 1 Χ}). οὶ ΠΡ τ 

ὑοάϊοιπι Δ οὲ Π ᾿πθουῖαπι ΘΧ ἀΘ60 Ρράθηθ σομηπιϊχίδῃ), ἱπΠΊπ10Ὸ γὙϑῦθα 

σα οἱ ΠῚ Ἰΐο ΠΠῸ ραγα ἔθσο ργοΐθσιηξ, αὐ ἀθ θγῖπιο θογὰπὶ ἴοηΐθ Υἱχ 
ὀοηῃβίατο νἱάἀθαίαν, Αἰᾳὰθ ἴῃ ἀπτ. ΟΥ̓Τ 29 (δοπία!! Χ 1Π10, 84:85, 

ΧΕ 1.4, ΧΗ 2.4} ν᾽ ἀθὰβ πᾶθο ἃ οοάϊοο Δ εἰἰδοτοραπέδ 'ῃ. Νὶ 84,5: παρὰ 
μὲν θεοῦ - Τὶ δὲ ἡμῶν (οἴη. αὐτῶν) οἵ. Υ αἰΐο. 2191, Ῥα]αὶ. 182. οϑέϊ.: 

". ΠΧῊ, παρρησιάζεσθαι -- Π; ἀλλοτρίου πράγματος -᾿ βολρπιιδ.:; χαὶ 

σαυτὸν οἱ 85 πρότερον οἱ περὶ τῶν ἰδίων οἱ ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων ΞΞ Π. 

Οὐ οοάϊοθ βέθ 8. 75. δαΐθιῃ (σοπίι! Χὶ 1.8, 84 Ὁ, ΧῚ δ2,4}) οορπαίοηὶβ 

γ ποι} νἀ θέαν σοπμ ποία θθβο Οχοη. ΟἹ]... πον. 384 (Χ 100. 84,85, 

ΧΙ 1.4 ἴῃ ππϑιπ ἀβιιτ οομε τ Η, 1, Βι 161), οἵ, Ἰθοξίομθβ Θορτιαβ ἃ Λ 
ἀΗΪΡγοπίθβ: Ν 1 ἅπας Ξε Π; 2 πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας --- Γ[Π- 4 (τὴν ἐν τοῖς 

λόγοις δεινότητα Οχοι.}; δόξουσι --- ΓΠ- 5 οπι. ἐστιν Ξε Π; 84 παρὰ μὲν 

τῶν ϑεῶν τε ΓΠ: δὲ ἡμῶν; οη΄. αὐτῶν ἰβέθπβ. Ἀγ... πὶ πὴρ. δά, 2. - δὲ 
ἡμῶν αὐτῶν Οχοι.. Ξε ΓΠ: (παρρησιάζεσνψαι Οχοη. τε Π: σαυτὸν ᾿Βέθη8. 

τε Π; 80 περὶ τῶν σαυτοῦ βίοπβ. οἵ, ΠῚ); πρότερον οἱ περὶ τῶν ἰδίων 

-ιὸᾧ Πὶ (ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων Οχοη. Ξπ Π), οὐπὶ ἴῃ ὑβίθηϑὶ 8616} οοπία- 

τ πδίϊο οὐπὶ Γ᾽ μοβίθα ποίᾳ ϑιηίηθαὶ ἃ 90 συμβουλεύεσθαι ρΥ., γρ. 

συμβούλῳ χρῆσϑα!: ἴῃ πηρ. 2. [[ἄθπν ἰκ Η Ὁ]. ὅ6060 (οοπέ!! Χὶ 1,12. 

ΧΙ 1.4. ΧΠῚ 2.8} πομπα}]αθ οὐ οῖβ. ΠΟ Ἰθοίΐομθβ οχ ἀνομθέγρο οοπίδ- 
τηϊπαΐο ἀρραγθηΐ, οὗ, ΧΟ 1 ὁ πᾶς μῖ., ἅπας (Ξε ΠῚ ἴῃ τὴν. γΥ., 12 ἣμε- 

τέροις πόνοις μΓ., συμμέτροις (- Γ ΠῚ ἴῃ πρ. ΡΥ... οαπὶ ΟΥΑΙ ΟΠΘΒ. ΝΙ- 

ὁοΟΙθαθ ἢ ΘῸ 5ῖοι ἴῃ οπιηΐθιιβ ἢ185. ΠΌΓΙ5. ραγδὴὶ ἔθυθ οί οβ. Δ ππὸ- 
᾿ΠΟΥΔ 1] ΡΥαθθθαης (80 οὖ, ΧΙ 4 τῶν ἄλλων παιδεύεσθαι: μᾶλλον 

σοῖς. Οχοιι. -- Πὺ. πάθη ἔθυθ δβὲ ὁοάϊοῖβ Αι θγ 08. Ν᾽ 269 βὰρ. 

σομαἶο (Χ 1,4’. 90. 34|8Ὁ. ΧΙ 1.3, 88 ΤῈ} οοπίι! ᾿ὑπιπηῖμη θυ). 
41 ἴθ οταϊίομθ Νσοοοῖθα. οοάϊοῖβ Δ νου δπιρθούϊειν, τ Ἰθπιοπΐσθα 
6 πὶ ΟΠ ΠῚ ΠΟΘ. ΘΠῚ ἸΘπΥὰ οοάϊοαμν Γ οὐ Π βιθιι, οἵ Χ ὁ 

πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας Ξε ΓΠ ὃ σοὶ μὲν ἀχμὴ φιλοσοφεῖν -- Γ, δόξουσι 

Ξ ΓΠ, (βο λόγον (μόνον) οἱ δὲ (χαὶ) τὸν τε ΛΠῚ, 84 παρὰ μὲν ϑεοῦ 
τε Τ, δὲ ἡμῶν (οηϊ. αὐτῶν) τες ἡ αἴϊο, 2191 Ταὰνὶ ΠΥ̓ΤῚ 29. οἷο, Νοαὰθ 



- Ἠἰ[ χ “--- 

οοὔ. Οεΐορθοπ. 178 Ἰοπρθ εἰδίαε, ἀπο ἢ Ηθίοπη οἱ θρίβίο]ὶβ 

δ μαΐθην βθα πὶ βαργὰ ργοθαν! (ρΡ. ΧΙ): ἰὼ. οταῦοπθ δὰ ΝΊ ΘΟΙ πὶ 

δ 1.4. νρῦὸ σοάϊοῖβ ΛΔ πιοπιουῖϑηι, ἴῃ Ποπιοηΐϊοθα ἰθχέυση οὰπὶ Π σοη- 

ἰαπιϊηδέιιη ἀθρυθηθηῆί, οἵ, 8 1 ἅπας τε Π; 3. πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας μγ. 

(--- Γ ΠῚ), φιλίας 5. ν. 2 - Λὶ 3 συγγράφουσι λόγους οΟἸ]ος, τε δπν. ΟΥΤ] 

20) οἷο., 4 δόξουσι -- ΓΠ, ὃ οἱ. ἐστιν -Ξ Π, 9 (σοι) λεγομένων Ξ-Ξ Π. 
φιλόχαλός (τε) ἣν -ξ Π. 

[πὶ βιρϑέθϑὶ ρουπᾶρηα ΠΟΤΟσ που ]οϊοσιι σαέθγνα, ἰπ Ὁ θιι8 

ογαίίο δὲ Ποηΐοι ἢ 5018 οχϑίαι ἃ (ἰγαθοῖβ οἱ ἃ βϑυϊοσῖβ ἀϑίβεβ 
σάθοι 8. βίο βίββί πιο ΒΘ 6Υ Ἰδοια. (Δἴ105 ΠΠὈΓῸΒ ΟἹ ΠΟΒ ΘΧ ΠΙΘπι να 

οοαἸοῖΒ. Δ ῥτοίθοϊοβ 81} τπὸ σοπδρθοία. 16 ΘΟΙΠΡΟΠΘἀ08 Θ886. ΘΘΗΒΕΐ, 
ὑπ. Ραποὶ αὐπάθπι οοάϊοῖβ Δ νοῦ ρυτὰ ἴθυθ τϑυϊπαθυϊηί, ρ] γαῖ 

[Ἀπ]6η ΟΟΠ ΑΙ ΠΕ ΟΠΘ} οβέθι ἀπέ, Αο ΡῈ] ἔοσο βαηὲ οοάά. γαΐϊο, 
228 (ϑαθ90. ΧΕΥ͂,), ΑἸ ῦτοβ. Εὶ 81. Πα πτϑης. 5’. Ματο. 314, αυοτιιπι 

ὁαπὶ ΔΛ πϑοθβαῖἑο ΤΕ ββα οβί, δ. ᾧ. οὗ ὃ 84 παρὰ μὲν ϑεῶν οἱ 
δὲ ἡμῶν εὐβουλίαν αὐτῷ (ἴπ Ν᾽ αίϊο. 228. παθὸ οὰπὶ ἃ 2841] ἀθβαμέ; ᾿ῃ 
ϑοάθηι ᾿ἰῦγτο ὃ 9 οὐδὲ γὰρ -Ξ Π). νά. Απιῦτοβ. δὲ Τιαυγθηΐ. ρθοι- 

᾿ϊασῖθιι5. φυϊθυβάδπι ΠΌΤΑΤῚΪ Θγγου θ18. ὁοητ ποἱ} αὐ δα μάθπι το μοέγ ρα 
νἱάθηξιν τϑύθγθηϊ 880, οἵ, 5. 1 μέγιστον διαφορὰν, ὃ παιδεύειν ἄλλως 
(οὐδ πὶ ἰπ δ δΐο. 228 οἱ Τιδὰν. ΤΠὉΥ͂Π 29), 4 τρόπον αὐτὸν, 84 ἐχείνων 

γνώμην (οἴη, τε), 80 περὶ ἀλλοτρίων (οπι. τῶν). Οάϊοῖβ ν᾽ δίοδῃὶ 

αὐέθη} πηθη δ Β᾽ Πρ γα ΘΟ ΠΟΥ α ϑπΐ πᾶδο: 8. 1 μαχρὰν ὄντες, 

2 μὲν τῆς] μὲν οη!., χαὶ σοὶ μὲν ὡἀ ἐπανορϑῶ οπι., 4 σπουδαῖοι ὁΠΙ. 

ῬιΌρο δοσθαππὲ οὐ ἃ. Υ αἰ1ο. 004 οὲ Ταῦ τη. ΤἈΧΤΥ 18 (ἴῃ ᾳυΐϊθιβ 
οοπί} ἢ 1110, 8482) οἐ ΑΠ1Π1|ὸ. 81 (οορμπονὶ ἃ 34.0), αὶ σοάϊοῖθιβ 

Τ᾽ ναίϊο, 3191 δἴο. Θοηβι 1165. ΠΟΙ ὈΠ]ΠἸοτα αθὸ παθθηΐ: ὃ 84 παρὰ μὲν 

ϑεοῦ: δὲ ἡμῶν (ομν. αὐτῶν) [,ατ1. -- δὲ ἡμῶν αὐτῶν γαίϊο. Ξε δὲ 
ἡμῶν αὐτῷ (Ξε ΑἹ δ ΆΠΠ[Οῶὼ. υοά νότὸ ἴῃ ὙἀΠΠ|ὸ΄. ᾧ 84. βουλόμενος 
παραδεῖγμα (οἵ, ΠῚ Ἰοσίζαν, ΠΌΤΑΡΙ ὀγγονο νι θέν ἀνοίηϊ 6586. --- ΑἸΠ 
ἸΠ 0 86. ΘΟΠΙΡΑΤ ἢ βυηΐ ΠΥ ὁπ ΠΟ ᾿ονι ον οοπέδιπίπαι: οοά ἃ, 
Ῥανῖβ, θοῶ, Αἴπθι. 1017, Οεονοι, 380, Ῥανῖβ, βαρρΊθπι. 461, 

1 ἃ οὐ. [απγθηξ. οοπν, ϑαρρν. 8. δίαβαιθ βοοῖβ (οἵ. Ρ. 1.11) ποὴ 
πλ ὰ πὶ ἀθβαπί, οἵ, ἃ 9. οὐδὲ γὰρ τοῷΈ Π ποι τἰ Ῥατίβ. 3052), 10 φιλό- 
χαλός (τε) --- Π, 85 ὅταν (δὲ) ὑπὲρ, ὁπ ἴῃ ἃ 84 οἵπὶ Τ ργαθυθδπὶ 
παρὰ μὲν ϑεοῦ (πο) ἴθ Ῥαγίβ. 2652) οἱ δὲ ἡμῶν αὐτῶν. 

ΑἸΗῸΒ. ΡΓΟρΊΘαβα οϑὲ. σοπίδι πο ἴῃ οὐ. Πγθβά. 41Ὁ (βαθο. 
ΧΊΝ.), Αι θγο 8. ὦ 26, [)γθ 84. 40, βοῦν}, τε 1 14. βίθη 5. 144. 



-- ΕἴχΧΙ᾿ -- 

Νοπδο. 495, Ρα]δ . - Η δ᾽ ἀϑὶθοΥρ. 182, Ῥατῖβ. 903, 1789. 2077. 2557. 
2088, 2991 Α, 0584]. 49, δεῖς. 988, ὙΊ μά ο"ν. 511. ναι βϊαν. 22, 

αἰ ΟΠΊΠΘΒ ἰπέίθι 86. ἔα} 1765. δ᾽ π|}} ἰθβοῦ ΘΠ] βαπέ, σα πὶ οουίϑθ 1 ΘῚ 
ΘῸΒ Οἷαβ808 ΠῸΠ ρρατγθϑιί, Αἰαᾳιθ ἢ Ρ]ογίβαιθ, αἰ ἴῃ 858 110, 84,0 

ΘΟΡΤΝΙ πῃ] ϑαηΐ (Ρααβ. Ὡ0ΤΤ ὃ 1710, 84,5, ὕρπα!, ὃ 1|5,. 84,0), 

ἢαθο ᾿ϑοϊϊομἶβ ργορυϊθίαβ, οὐ οοὐἀά, Ῥὰᾶτῖβ. 2990 (Τ) νοὶ 2991 ποη- 
ὨΠΠ 4 ῈΔΠῚ ΘΟΠῚΠΊΠ18, οχβίαί : ὃ 4 ὠφελοῦσιν ὁπι. (Βα θοπὲ Απιῦγοβ., Εβουγ,, 

Ῥατῖβ. 9603, 2077, 2557, 2988, 2991 Α, ναίίο., Υσαι); 84. ταχίστην) 

πλείστην ΞΞ Ῥαγβ. 2991 (ῃοπ ἰπ Ῥαγ. 2938, γαίϊο.; πλείστην ταχίστην 

ΑἸλῦτοβ.); παρὰ μὲν ϑεοῦ Ξε Τ (πο ἴῃ ἀπιῦτοβ., ἔβοιιγ., Ῥᾳὶ]., Ῥασῖβ. 

2938, ὕρβαϊ!., Ὑιηά., ταί); δὲ ἡμῶν εὐβουλίαν (οπι. αὐτῶν) -- ῬατγίΒ. 
2991] (ἡμῶν αὐτῶν οὑπὶ Τ παῦϑῃΐ Ὠγοβά. 406, Ῥαγίὶβ. 968, 2551); 

ὡσπερεὶ ἀλλοτρίου (πο ἴῃ Απιῦτοβ., Ὀγθϑά. 40, ἔδβουγ., Ῥαγίβ. 1189, 

551, ὕρβα!., αίίο., γγαί.). Οὐοπίδπη μδίοπὶβ 9 γῸ νϑβεϊρία οὰπὶ Γ οἱ 

Π ἰηγθηϊαπέαῦ ἢδθο: ἃ 1 ἅπας (ΞΞ ΠῚ Ῥατῖβ. 2988, Ὑγταί,; πρὸς ὑμᾶς 

εὐνοίας -- ΓΠ ρ]οτίᾳιθ (πρὸς ἡμᾶς εὐνοίας ΑἸπΌτΤΟΒ., ΕΒΟΙΥ. ΡΓ.: ΟΟΥ͂Τ. 

τθο., Ῥατγῖβ. 1789, Ῥα]. ρὑγυ. : φιλίας ἰπ πιρ. 2); σὺ μὲν ἀχμὴν φιλοσοφεῖς 

ΞΞ ΛΠ Απαρῖοβ. ρσ., Εβοιγ., Ῥαγῖὶβ, 2501, 2938, Υχαί., γνϑὶ] σὺ 

μὲν ἀχμὴ (ἀχμὴν Ῥα]., ὕ 084}.) φιλοσοφεῖν Εδί., Μοπδο., Ῥαὶ]., Ῥαγίβ. 
903, 2991 Α, ὕρβα!. (εἴ, γαΐο. 190, 987, Ιμδὰγν. ΤΙΧ 81), νοὶ σοὶ 

μὲν ἀχμὴ (ἀκμὴν ΑἸθγοβ. οοΥτ.) φιλοσοφεῖν τε Γ᾽ ἈΠ γΟΒ. ΘΟΥΤ.; 

Ὠιοβά. 41, 40, Ῥαγβ. 1189. ναὸ. Ὑὶπά.: 4 δόξουσι -- ΓΠ Απ:- 

Ὀτοβ., ἔδβοιν., 4]., ναί; ὅ ἐστιν οπι. -- Π βουγ,, Ῥαγῖβ. 2501, 

2983, Ὑταὶ.; Θ ἐπεσχότισεν -- Π Πγηοβά. 47, 40, Ῥατὶβ, 2551, 2991] Α, 

Υταί.; 34 παράδειγμα -- Π ρῥ]οιίψαθ (μοὴ ἴῃ Απιρτοβ,, Ὠγοϑά. 46, 
γαῖο.; παραδείγματος ΡαγῖΒ. 2988); σαυτὸν οἱ 8ῦ σαυτοῦ -- Π 

Ῥαγῖβ. 2988; 8δῦ συμβουλεύει χρῆσϑαι (οὗ Γ ᾿ϑβίομβ. 70) οὐ πρό- 
τερον (Ξε ΠῚ Ῥατὶβ. 2988; περὶ τῶν ἰδίων ΞΞ Π Ρὰ]., Ῥαγῖβ. 2983, 

ἴπρ88].;: ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων τῷ Π Ῥᾳ]., ᾽υά. Νοίαπαα ἀθπίᾳυο 
Βυπ: πιθπα αὐυδλθάδπι βἰηρι ανα ἰὼ σοάϊοϊδι8Β ΠΟΠΏᾺ]}}18, 486. ὁο1η- 
ΠΙᾺΠΘΠῚ ἴοπίθπι ἀγραθπί: ὃ 8 συγγράφουσι λόγους ὁ60]1οο. (-- Υαίο. 

2191, Ιμδὺν. ΠΥ 239 οἰο.) Ὀτοβαά. 47, ἔδβοιν. Ῥαγῖβ. 2051, 2998, 

ταδὶ; 4 γε οἷϑ. Ῥαγβ. 2938, Ὑἱπά.; ὅ ταύτην οὔ. ἔδβοιν., Ῥαγίβ. 

οδ,, Υταί. ρυ.: ἴῃ πιρ. δά. 1 ρμοβί ὅσοι γὰρ; τὴν ὁδὸν ταύτην 60]10ο. 
γιηά.; 6. μετὰ φρονήσεως (οπι. μὲν) Μοπδο., Ῥ4]. ρΡγ. (οι. ϑεϊβηι μετὰ), 
ΡῬαγίβ. 1189, 2938, γἱπά.; ἐσχότισεν Μοηδο., Δ], Ργυ. (ἴῃ πιρ΄. οοΥγ. 2), 

Ῥατῖβ. 968, 1739 (ἐσχότησεν), Ὑἱπά.; 7 ἡγουμένη] ποιουμένη ΑΓΒ. 
Φοδῖ, γα. 12 ἡγοῦμαι -- Ζ Ὠτοβά. 41, 460, οπδο., Ῥαγίβ. 908, 

2991 Αα (4}11Ὁ). 34 ἀλλοτρίου πράγματος -- Ζ Ῥαὶ., 30 τιν: οἱ. ἔβουτ,, 



-- Ῥ ΤΧΠ “- 

Ῥαγὶβ. 3551, γαῖ. πάρ οοάίοθα αὐΐάο ὕβοιγ, οἱ Ἰαγῖβ. 2551. οἱ 
Ὑ γε 8]. σΟηβ μ}} 168. ΘΒ86. ΤΠ) Δ 6 βέιπ ϑϑέ, θβὶ ΘΟ ΌΠΟΒ. ΡΟ ΓΒ. ἴῃ 

αὐτόσιθ το ἰοραπέιν. (ὰΘ Ὑ6ΤῸ ΟΘΕΘΤΌΓΙΠΙ οΟρπδίϊο δ πῸ διμθο 

ἀἴοθῦθ, Βα βρ᾽οοηΘ 8 πὶ ΟΡ τθδϑα ἀθ. σοί Ἰοἱβ Δ ρατίθ ἈΠ} β8α, ΟἾΪΠΒ. π16- 
ΠΟΙ 5106 18. ααϊάθῃῃ οοάϊοιλ ΠΠουιιπὶ ᾿Θοἐ ΟΠ 118 δι θθβδθ ροίοβί: 

᾿ἀἸοῖη. Δπθηι ἴἢ ΒΌΒΡΘΙΒΟ πηδηθέ. 

Επίαπι σοἀά, Πδπγοηΐ, ΤΥ 2 -Ἤἢ Σ (βαοο. ΧΙΥ.) οἱ Ῥαχίβ. 9010 
τοὺ (βαθο. ΧΙΝ.), χὰ ρὰμθ. βιῃρι]αγοι. οὐαὶ οἷ δὲ οιποηίθιπι 
ΠΙΘΠΊΟΥ 8 πὶ ΟΧὨΪ ΘΒ. ΘΧ ΘΟΙΠΠΊΠΗΪ ΟΠ ΘέΥρο ἀἰθβοῦρε δϑαηΐ σοηΐα- 

τηϊηδίο, --- οὐἷπ8β ἰδοῦ πθ8. ἀμ ρ] 1008. οὐ ἴῃ Σ δὲ ἴῃ Υὶ' γϑρϑγὶ πέσ ---, 

Ργοΐθι οάἀϊάθγιιπε. αυδΏΥ]8 Ρϑιοδπη, σαΐπβ ΟΥ̓ΡῸ Γ80}}} ποροιίϊο ἐθῇ- 
εἰσὶ ρΡοΐθβί, οαπὶ οοὐά. Σ ΘΕ Υ παι ΤΟ ἰπίρθι 86 ἀϊβογθρθπί. Αἴᾳιο 
ΟΧ Σ Ῥτοδιυχίββθ οοάϊοθηὶ Βατη. 75, ἴῃ 0 μυΐπιο ἢΠΪ 8 ἈΠ ]Π186 

ΒΘ οἴἶἴθηάϊ!, οἵ παῖγα Ὑϑυθογαη ΘΟΠΡΤ ΘΗ ῬΙΟθαΐ οἱ 
τη 818. αυϊθυβάδπι ΡΥΟΡΥΙΒ, 486 οχ Σ δχρὶϊοιίϊομθπι Παθθέ: ὁ, ο΄ 

γοῦθα 8 ΟἿ ἐπεσχότησεν. ἢ δὲ αἀ συναυξηΐῆ, μόνη μὲν, αυδθ ἴῃ Σ 

ἀπὰπὶ ΘΧΡ θη ὙΘΥΒῺ πὶ, ᾿θ Βαγη. ΠΌΓΑΤῚ βοοογάϊα ΟΠΙΪβΒα δ ηῖ. [Ιἢ 

οοὐά. Ῥάδτῖβ. ΒαΡΡΙ τη. 69 οὐ Μοπδο. 813 (πὶ οὐ. δὶ. βοῖα; ἐθ ΧΙ. οἵ 
ΧΥ͂ΤΙ. οὗ ». Π1) δυΐθην, ψὰο8. ὁ σούΐοθ Υ ΤΠ ΔΎ ΕΒΘ ΠΠΊΨΘΥΒΟ ᾿ΘΟΙΙΟΙ 8 
σΟμΒΘηΒι οϑέθπαά αν (οἵ, ἢ 8 ἡραχλείων χλέους Μομδο.), ἔοπβ 116 ὁπ) 

οοάϊοθ φαοάδιῃ νυϊραίαθ πηθπηοσῖαθ (Λ) οοπίδηνπηδίαβ οϑί, θχ αὰ0 ἰὰἃ- 

μα ἸηᾶρῊδ πίον ἢ 1422 οοὐϊοϊθυβ ΣῪ ὁοπηπιπὶβ τϑρ]θία (οἵ. ὃ' 14 
ὑγίειαν (συμφέροντα), ἐπιτυγχάνοις, λήγης τΞ Λ, 16 τὸν μὲν ϑεὸν οἵ. ΔΛ, 

11 ἃ .. ἂν πράττωσιν, 18 μανθάνειν... λαβεῖν -- ΛῚὴ οὐ 411}}8. 4} 8- 

ἄαπὶ Ἰοοΐβ οοάϊοὶβ ΔΛ ἰθοῖο ἰμέγαβα θὲ (οἵ, ὃ 48 παθοπὶ εὐθὺς γὰρ δά 
τὴν ὑπόϑεσιν, 49 ᾿ιαθθηξ χατέστησαν, ὃ] οἷς χρὴ παραδείγμασι χρω- 

μένοις ΞΞ ΛΈΓ). 
ΑἸΙὰΒ θοῦ, οοά. Βαγοοο. 81 οοπέπθηβ ογαίϊοηθβ Χ. Χ1., οὐΐὰβ 

ΠΙΘΙΟΥΆΠῚ ὈΥΪΠ.ΠῚ ἀαϊ ἀ6η1 501 [Ὁ 18 886. ΘΧΙ ΒΕ πη Ὀ8 πὶ, οὐ πὶ ᾿ΘΟΓΟΠΟΒ 
ΡΙαγπαΒ 80 οπιηϊδυβ οοάϊοϊθιιβ ἀἰβογθραηίθβ αἴουγοι, συαυ ον 1η0 
ἔθ 6111: Ἰθοϊοπαπι ἱπάοϊθπι ἀρ θη 8 ἱπβρθοίδης ΘΥΤΟΣ ΘΟρΡΉΪ 8. Θδὲ 
ἔδοθ ϑχουβαπάθβ. ΟΥΑΙ Π8. Θηἷπὶ ΝΊΘΟΟΙΘαΘ. σοῦ δ, 88 ΠΙΒΧΙΠΊΔΠ) 

Ραγίθπι Θχοιββὶ, οα πὶ Δ ΡΙΘτα πιὰ 8 ὁοπνθηλ, ὙΘΓθΟΤ ἐπ Θ0}10- 

οαξΐοπθ 6 ΕἰΌΤΑΤΙΙ τοὶ το δὐὲὶ πθρ]θσθηξία τ] ἰἴατίαιθ. σομεπηἰδία, 
ΘΧ αὔὸ ἴοπίθ αἰϊαὰ φαοαθθ πιοπάα ἴθ ἤσπο ΠΡ πὶ ΕἸ ΓΓῸ ᾿πνΑΒΘΙ , 
Θυοά ἀξ το] 8 Ρογβρίοἶαβ, πο ΤΠ] ΘΟῸ ΠῚ ΓΘΡῸ ΘΑ γα ϑία θπι οἴπὶ ΛΔ 8010 

ΘΟ ηθ: ΧΙ 9. ἐγὼ δ᾽ ἡγησάμην ἂν (οἵ, Γ΄ πιρ. πη0.), 6 οἵη. τὴν, 



- ἸΧΠῚ -- 

8 ἀλλὰ {χαὶ τὸ δέοι: ΟἹ πομ 6 οοάϊοῖβ Γ ᾿ϑοίϊοιθα σομ ἈΠ ΔΕ ΟΠΘ 
᾿πηπιϊχίθθ βυηΐ, οἵ, ὃ ὁ χαὶ τῶν ποιητῶν τινες, 4 οὐ πλησιάζουσιν 

αὐτοῖς, 9 ἐν χεφαλαίοις οἰο. Ἠδπο γϑ1Ὸ ρουροηδε ναγιθίδίθπι ΡΘο  - 
ΔΓΘΠῚ, ΠῸΔΠῚ ΘΧΒΟΙΌΘΓΟ ἔθγθ ἰαϑαθὲ; ὃ 3. ὁπ, ταῖς ἀλλήλων ἁμαρτίαις, 
ΟΟἸΪοο. γενέσθαι βελτίους, 4 ο01]100. τὸν τῶν ἰδιωτευόντων βίον, ὃ μὲν 

60]]οο. ροβὲ ἀποβλέψωσι, ὁ σοἸ]]οο. ἐστιν αἴτιον δὲ νομίζουσιν εἶναι, ὃ 

(πάντων) τῶν, οοἸ]οο. ἐστὶ μέγιστον οἱ τῶν δὲ χαϑόλου ἐπιτηδευμάτων, 
ἴ οπη. οὖν, 60]106. ὄντα ἐν ταῖς διανοίαις, 9 περιλάβωμεν ὅλην τὴν 
δύναμιν τοῦ πράγματος χαλῶς, οἴο., 30 ἐστὶ δυνατὸν διαπράξασϑαι, 
ἀλλ᾽ ἔσο μέγα φρονῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ, νόμιζε εἶναι ἀληϑεστάτας τῶν τιμῶν, 

0ΠΊ. γιγνομένας, ὅταν αὐτοὶ {οἱ ὑπηχόοι 8. ν. ταῦθ το), ϑαυμάζουσι, ἐὰν συμβῇ 

σο: χαίρειν ἐπί τῳ {πράγματι 8. ν. γυῦγο) τῶν φαύλων, δὲ (ἀεὶ) περὶ θίο. 
Αἴααθ ἴῃ οταίϊοπθ Ποιηοηΐοθα (οοπίῃ! ὃ 289) πηθιηουῖαπὶ ᾿ξ ἀθη) οο- 

ἐδιῃ ϑέβπ) ἰπνθπὶ (οἷ. ὃ 23 μεγάλων οπι. ΞΞ Λ, μηδένα ϑεὸν -- Λ, 

2 ἐχ τῆς (οπι. τε) Ξε Π, οὕτω δ᾽ ἄριστα -- Π, ἂν μὴ ΞΞ Λ, 26 ὁμοίως 
(δὲ) τε Π, 21 σπουδαζόντων (οπι. μὲν) Ξε Λ, οἴο.), θαπάσπι ᾿ἰ γασῖὶ 110]- 
ἀϊηθαι (οἵ, ὃ 28 οΟ]]οο. μέλλης εὐορχεῖν, 25 ἐν τοῖς χαιροῖς αὐτοῖς, 

21 οοἸΪοο. τὰ βελτίω δὲ ζήτει, οἷς.). Ουδγὸ ἤππὸ ΠἰΌσι πὶ ἰπθρίμπι, οὐ} 8 
ἰϑοῖΐο πομηἶβὶ οαϑι οὐπὶ ἰθϑίθ ασυοάδπι γοίυϑίϊοτο οοηγθηϊ, ᾿ῸΥΘ. Δ0]- 

οἴθπλι8. (εἴ, γον δυῆρον Βουιοῖὲ 1900 Ρ. 817). 

Α4 οχίγοπι ΘΟ οἶΒ Ὑδίίο, ὑά -- Φ (ἀπηὶ 1270) η}}} 18 π| 

ΘΟΠ ΘΙΠΡΙΘΠΊΌΓ, 4086. Θρ βίο αβ ̓ βοογδὶϊβ Β0188 ΘΧ τηϑιπουα συ] χαΐα 56 Γ- 

γανι. ΟπῸὸΒ ΘΟ ἴοθΒ ΟἸἼΠΘΒ ΘΧ ὑπὸ οὐ, δ αίο, 64 ἀθβοθπάθεθ ῃ6Γ- 

ΒΌΒΒΌΠΙ ΠαΌΘΟ, ΟΠῚ ΠῸΝ 501}}π|Ὶ οὐ οὐγάϊηθ οὐ πῃθηπηοῦῖᾶ Θρ βίο  ἀστιπ ἃ 

Γ ἀϊδοσοπίθ (Π|. ΠΠ. 1. ΥὙ|. ΓΧ. ΥΠΠ. ΥΙ. ΚΝ. ΤῊ ὸ π᾿ ἀπ ν ΥΒῈ} ΠῚ 

σοηρταδηΐ, βθὰ οϊαπὶ ρτΌΡΤΙα αὐ αθάδπι πιθηάδ 6 πηθπιοῦῖα [ἃ οογταρία 
ἰγαχουίηΐ: φαοα Θρίβίοϊα 1. δὰ ΠΙΟπ ᾽πὶ οαπὶ ΟἹ ΠἾ 115 8. ΠΠ Υ]β ΘΟ] ]αίδ 
ουϊοὶ (οἵ, ΒΙδϊίου ἢ. ἀ. αγϑῦ. Ογπηηδβ. - ϑοα  νοβοα ΧΧΧΥΤΙ 190] 
ν. 958,61]. Αἰαπο οοάθχ ἰδίθ ὀπὶ 8 ἔδυθ οαπὶ νἹ}8 ἀθβοσι ρέαβ θὲ 

πτὶ 1118. ΠΟΙ .}}18. ΘΥΤΌΓΘ ἢΠΠ8 18. πη ΘΠ 15. ῬΘΙΟΙ ΒΒΙ ΠῚΪΒ ΘΟΠΙ οἴ Γα ΟΟΥΤΘΟΙΪΒ 

-- ἴῃ οοἀ. αίϊο. 1461], ααἱ οἰϊαπι ᾿ΠΒΟΥ  ρΡ ]ΟΠ68. ΟΠ ΠΪ ΠῚ ΘΡΙΒ[ΟΙ ΑΓΊΙΠῚ 

τϑεϊμαϊ, οὗ, 1 8 ἀφελόντας σε, ὅ καὶ μὴ μόνον δ᾽ ἐμὲ προϑύμως, 
ὃ πράττειν ἅμα χαὶ χαρχηδονίοις μὲν οὕτω πράττουσιν (οπη. πολεμεῖν 

ἐπειδὴ δὲ λαχεδαιμόνιοι): ΠΟ 11] καὶ τὰς τιμὰς (140. 24. ἴογο, 1{{{6:.} καὶ 

περὶ τούτων -- Φ. ῬΘΟΙ ΙΑ ΥΘΥῸ ἴῃ 60 βυπὲ ᾿αθο: 1 2. οηι, μᾶλλον, 

4. ἧσυχίαν ἦγον, πείσειεν ὡς οὐχ ἔνεστι τοσοῦτον, 10 ἄπειρος. 



ες ΧΗ ... 

ΟΟμΒ᾽ ΠΏ] 68. δαΐ οὐ ἴοθθ ΠΟ] ἰμΐοῦ 56. σου ππροηάϊ Ρ Δ 8, 
3084 (ορῖβι. ΠῚ. ἱπιεῖο πιὰ ]α: ἀθβαπὲ ᾿πβοῦὶρίοηθα δά ὙΠ]. οἱ ὙἹ.; 
ἰηβογὶρέϊο δὰ 1, ππυ ]αία -- λυχόφ) οἱ Ρα] αἱ. 184. (οτάο θυ ον πιυίδίυβ: 
ΠῚ. 1. Η΄ οἱς.; ἀθϑαπὲ ᾿πβου!ρἐοπθ5 δὰ 1. Υ11. Υ].; Ἰηβοτὶρέϊο δα 11, 
Ξε ἐγχώμιον ἀρχηδάμου), φυϊθαβουπι ἀγίθ οο δογθὶ θρ βίο ασαμη ὁ ἀ {10 
ΑἸάϊηα 1499 (οπι. Θορὶβὲ. {Π1.; ογάο ἰϑυ θυ τηπέβέπβ: 1. Π1, ὙΠ|. οίο.; 

ἰπβουρ  ομ68 ἔδβαδο δὰ 1. οἱ Υ]. ξξὶ φιλίππῳ 018). Εἰ χυΐθι8 ᾿ἰὰ8 ἰθ0- 
{ἰ0Π68 τϑἕθγαι ΡΟ 406 ΘΟΠρΤαΘμΐθ8, 4086 γ6] ΘΥΤΌΓΘ Υ6] ΘΟΠΙΘΟΙΤα 

οτδϑ ϑβυπὲ: ὃ ὃ ἀφελόντας σε Φ Ῥα]. -Ξ ἀφελόντα σε Ῥατι8. ΑἸα.; 

τὰς δυσχερείας προειρημένας (οπι. τὰς) Ῥαὶ. -Ξ τὰς (δυσχερείας 8. ν.) προ- 

εἰρημένας ῬατίΒ. -- τὰς προειρημένας δυσχερείας ΑἸά.: 4 ὡς σὺ Φ 

Ῥαγίβ. τξξ ὡς δὺ ῬΑ]. -- ὡς δὴ ΑἸά.; πείσειεν οτη. Ῥατίθ. ῬᾺ].; προσ- 

άἄγηται; ὃ καὶ μὴ νομίζω δεῖν με προϑύμως; 8. ἐναντία πράττειν πράτ- 
τουσιν ὥστε Ῥα]. ΑἸά. -ε Ῥαγίβ. ρυ., ἅμα χαὶ χαρχηδονίοις μὲν οὕτω 
5. Υ. δάά. 1; πῶς (οὖν, ΑἸά. Α Ἰἰρθγαν β (ἀπ ἴῃ ἀτομϑίγρο Ῥ) Θαιθηα δεῖ 

Βιηὲ Ἰοοΐ: ὃ 2 ἀλλ᾽ αὐτοὺς τε Γ Α]ά. 5014, ὃ γένῃ Ξε . 7 παρεσχεύασμαι 
Ξο Γ, 8 ἔχωσιν -Ξ Γ. 

ΑἸῈ ἐσθ ᾿ηΐθυ 80 πϑοθββι ἐπ οοῃεϊπθηΐαν οο ἃ ἀ. Η 6] πιβέα ἃ. 800 
(οὰπὶ ἐξα} 18 οπιῃ!θι8), δ υγθηΐὶ ΠΠΧΧΟ 19. (ἰπβουρίῖο δὰ ΠῚ. -- ἐγ- 

χώμιον ἀρχιδάμου: ἀθδιιπέ ᾿ῃΠΒο ρΡοπθβ δὲ 1. 11. ΙΧ. ὙΠ]. Υἱ. ΚΟ. 
ΤΥ... δεῖς. 1886 (οπι. ορίβί. ΠΙ. οἵ. ΑἸά,.; ἀδθβαπὲ ᾿πβουιρίθηθ8. δὰ 
Ι. ὙΠ. ΙΧ. 10), φὰϊ οαπὰ οοὐά. Ῥανῖβ. 3054. οἱ Ῥαᾳ]. 134 δὰ ϑυπάθηι 
Ἀγομοϑίγρυπι τϑάθυπί ἰδπὶ υἱἐϊαίαπι, οἵ. ἃ 8 ἀφελόντα σε, 4 ομῃ. πείσειεν, 
προσάγηται, ὃ νομίζω δεῖν με προϑύμως, 410] γΘγὸ σογγθοίαπ,, οἵ ὃ ὃ γένῃ 
τες Γ, 1 παρεσχεύασμα:ι τε Γ, 8. ἔχωσιν ΞΞ Γι, οὐπ ΠἸΌΥΤῚ Ὦΐ γθοθηΐθβ ΠΟΥ 8 
ϑέΐδπὶ ΘΟΥΤΙΡ ΘΒ ἱπαυϊηδεϊ βἰηΐ, οὗ. 8 2 λόγον (τοῦτον) γ᾽ δἰϊο., ὅ προσήκει 
ίοπι. χαὶ μὴ), 1 πράττειν ἅμα χαὶ (νῦν λακεδαιμονίοις) μὲν οὕτω 
πράττουσιν, χώραν αὐτῶν, οἠ. τὴν (Ν αἰϊο. ἢ). 

{Πᾶπειι8 ἀθηίᾳαθ οοὐ. Ῥαγὶβ. 2944 ορίβίοϊαπι {ΠΠ]. βοϊδιὰ. (ἰῃ- 
βουρίαπι ἐγχώμιον ἀρχιδάμου, οἵ. Ῥὰ]. 184, Τὰν. ΟΧΧ 19) οοπι- 
ΡΙθοι  πιθηπιοτῖα οὐπὶ οοὐ. ἩφΙπιβίδά, 800. ρ]απθ σοῆρτια. Θαοά 

ΘΧ δῖ8Β Ἰ᾿ϑοίοηυβ ἃ Φ αἀἰνθυβὶβ οορηῃοβοδβ, 4188 Θχ υἰγοαὰθ [ἰὈ1Ὸ 
(8 1---ΤῈ ργαθβίο πηῖμὶ βαπί: αὶ 1 σε οπι., οἷος οὔ. ῬΆΓΙ8. 8018, 2 περὶ 

ὑμᾶς ΞΕ Γ, ὃ ἴσασιν μόνως, 1 οὐδεὶς ἂν] ἂν οπι., ἧἡδίστους -Ξ Γ. 



-- ἸΧ  -- 

Θάρα ΠΙ|. 
6 οοὐαϊοὶβ Πυθα. Γ᾽ Ργδοδί δηλ. 

ὉῸ δι μοίγρο. )}Ὸ6 ῬΔΡΥΓΙΒ οὐ ἰοϑ ἢ 8. 

Οοάϊοθιη ᾿Ἰβοογδβ ΕΙΙμδέθῃ Γ᾽ ΟΠ πὶ), Ὁ Θχ δηἐαυϊξαίθ 561- 
γαΐ! βυηΐ, ΠΙΌΤΟΓΙπΙ τηϑ πηι ΒΟΥΙΡΙΟΥ ΠῚ ΡΥΟΡΘ. ΟΡΕ ΠῚ 6886. ἰηΐΘΓ ΥἹΓῸΒ 
ἀοοΐίοβ πὰ οογίθ οοηῃβίας, (ὑπ ρῥταθβέδηταθ ἀθΌθυ], ᾳαρά ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΟΤῚΒ 
ψΘΓΌΪΒ. Θμθηἀδη 18 ΡΘΙΠΌΔΙ ΤᾺΤΟ ΘΟΠΙΘΟΙΟΣΙΒ. ΟΡΊΒ 5Βὶ(, ργαθίθυ ἃ]108 

ΘΡΤΘρΊΘ οχροβαῖ ΗθΥμ Δ μμ118 δαρρθ (γι θο]αθ δὰ οπηθπάδηο8β ΟΥ̓ΙΟΥΘΒ 
Αὐΐοοβ, (ἰοϊίηραθ 1813. ρΡ. 9). Νραμθ ἔδῆιθη. α]}ππὶ ΠΠθταπὶ ΠΥΘΏΪΤΙ 
ἈῸ ΟπΙηΐ πιθπἀο ΠΙθΘγαπι ᾿ρβὰ σϑὶ παίασα ἀθοϊαγαίαν, φιδποαυϊάθιηῃ ᾿ΠὈγὰ- 
ΤΟΥ τη. γ6 1 ΟΠ Πρ ΘΠ ἸΒΒΙ ΠΟΤ ΠῚ ΟΡτ8 πθστηδ ηλθ. παίουσα ΥἱΠ0 οἱ Τογίιπμδθ 

᾿μαἸθτῖο δα δθοία μη οβί, απὸ ΠΙΘΠΊοσα ΡῈΓΙΒΒΙ πὰ ΡΘῚΡ ΒάΆΘο 8 ἔ[ΘΓὮ ΠῚ 

{τ ἀπγ 46. ἰθβοῦιρία. Ρ]8 πιπβνο ἴοθάδί αν. (πο οἰΐαπὶ ἴθ {ἰτ ὈΪπαὲθ 

δοοϊαϊς, 4ὰ8π) ΟὟ Τοπὶ ἴῃ Εἰ γ]8 ἀθίθτι υθιιΒ, οἰϑὶ θοηἸξα8 ΘΟΥᾺ πὶ {γθ- 

ΘΙ ΕΒ ΠΏ} ὰ8 ἃὉ {γ᾽ ηαίθ αἀϊβέθί, ἢἷο 1116 ἔγπιβία πὰ ΠΟ ΠιΟσὰ6. σθηὰ- 
π88. βιροσγθβί, αὰὸ ὕχθιηδιβ Ὑϑυθα τηδηϊθϑίο οουτὶ σα ηΐσ, (ἷβ ὙΘΙῸ 

Ὀτθιηδί ΟὟ Παθὸ υἱα ΟΠ} 118 ΠΠΟΥῚΒ. σοι πη μὰ βάθη) ἀθηθρανθυ 
Ἰπηπιοὸ οἰοηριπι δὲ ΘΧρ]οαγΘ, ΠΟΥ 68. γὙ6] ὙΘΥΒΊΙΒ. ΘΟΠΙΡΙΠΤῸΒ. γ9] γθ θα 

Β᾽ησιιϊα 4186 ῬΓΟΥΒῸΒ Χο ἀϊββθηΐ 80] 8 βουνδυθσι, ἰοοΪΒ 48] ἰη 6} 10] 

γὙ6] πο Ροββθῃΐ γ6] ΔΘΡΤΘ ροββθηΐ ΒΘ Β11Π οὐ ρρυϑρι οι αίομι γα] ἀ θυ, 

ἰοββοιηαία βοὰθ τη8]6 οσουραίαᾳ ἀθρυ]οῦιί, ἀθαθδὈ! 1 αίθπι ἀϊοἐ 0} }8 
Ἰβοογαίθαθ υἱπαϊσανοσιί, πᾶον]β ᾿αὈΘ μη 8 σγαθοϊα 8 ΒΘΥΤΠΟ 6 πὶ ΒΟΟΓΑ ΙΒ 

οδβεϊββὶ πη ὰΠ] δὲ ρα ββ᾽ πη ᾿ἰΘγανοτῖ (Βαϊίου οὐ ϑδαρρο ἴῃ ϑαϊὲ, 

Ταῖς. Ρ. 1. Αἰᾳὰθ Βοὺ ἱπηρυϊπ}β πιθηιοσα ἐθηθηάμπὶ θβί, αὐοά 
μἰδίυβ ϑυιίαηϊ ποῦπια Ὑ9Γ0 ἰβοογαίθα Βαϊίρσο (ἀρὰ Βύθ 1881] 
Ρ- 216,20) οὲ Βθηβϑίθσο (84 Ασθορᾶρ. 1882 μ. 85.410, ἀδ πἴαξιι 1841 
Ρ. 9.61) ὁχ Εὑτϑϊμαίθ ἀθιη πὴ ραξαϊξ, αὶ οοηΐγα τ ] 108. 1 ΌΤῸΒ ΤΆΤΟ 

δαπηοάθμη 8018 Ὠἰαία πη ρα θίθοις. πα ἀθ οαιιβα Ὑἱτοβ 1108 ἀοοίοβ, αυϊ 

Ροϑὲ Βρκκογαπι {{ἘὈ]π801 ΠΟπΟΥΘ τ ΘΟ 81] Βα πὲ ἀθμη ΓΘ, --τ ἘΠᾺΠῚ ΠΟΙΊΪΠῸ 

Α. Μαιϊαθ ἴῃ Οταιηπηαΐ. σγάθοα (οἵ, οά, ΠΠ. Ρ. 2217, 186, 9771 5α., 
1106, 1210, 1219. 1820, 1400, 1412) --- ἸΔΌΟΓΘΠΙ ΒΌΒΟΘΡΊΒΒ6. ᾿ΠᾺΠΘΙῚ 

ἴδ ο1]6 Ὁϊ ρουβαδβθυῖβ. Νὰ ἑαυϊὰ ποὺ ϑβὲ, ἰγθοθη 8 ἸΟ018 ΠΟ ΡΌΒ86 
ΠΟ σομοθάθυθ, ὙΘΥΆπὶ ΘΟ ΠΘ ΠῚ 80 ἴθ θἘΠῸ ΟΟΠἸ66. ΒΟΥ ἰδ ἢ) ΘΒΒ6, 

ΕἸ] 8. Ἰοοΐβ, φαϊθιβ Εἰ] Θχϑιηρ] ΘΥΡῚ ἃθστθ {6 Υ]8 γὙ6] ἐάν οοη- 
Ἰ ΠΟ ΟΠἾΒ απ ορίαιϊνο ἰᾳποίαθ ν6] ἄν μᾶγίϊο]αθ πιοάο ἱπαϊοαίνο 
ἐθπηρουῖΒ ἕαϊηγ! ργαθδθηξίβυθ δἠἀαϊίαθ, ἰθιηθγα } ΚΊΔΙ ΠῚ Οἱ ΙΠΒΠῈΠῚ 
οογγϑοίγί σθαι οὐογαγὶ ἢ" (θά. Ταγῖο. Ρ. ΠῚ, 

ὨΥΘΙΓΌΡ, ΙΒΟΟΓΒΓΗ ΟΡΘΓᾺ Ι. 6 



--:ὀ ΤΧΥῚΪ “ὔ-- 

ὅ.8η6 {Ὁ {{ΠΠ18 οδέ τδΐῖο οὐ Ἰ οσα πὶ Π]ΟστιπΊ, 4} ορίπῖοπϑ ργδοὶ ιάϊοδία 

ἀπο] βου! ρίοτι ἀπέϊψαο ἰθρθπὶ βθνόῦδπι σοπβίϊξαθηἰ ογδίϊουἶβ ἑουτηδη δα, 
δ ἴῃ Οὐ θ 8 ̓ἰαθβδ πὶ αἸ881 πιδὶθβίμἐἰβ ΟΥῚ ΠῚ ΘΠ ρΘυβθαπππέυτ. 1260- 

ΠδγὰὰΒ χαϊάθη ΞρΘΠρΡΘΙ, Υἱγ Βα  ΟἸΒΒῚ Π.1185 δὲ ΔΙ Οἱ ραι ΘΠ 1ΒΒ᾽ Πλ 118, ΘΆΤἢ- 
ἀοπὶ ΒΥ} ΌΔΤΌΤα ΟΠ ΟΌΓΒΆΠΙ, αἱ ἰΒοογαι αυ 6 πὶ Οὐϊοβιιβ ἔμ (οἵ. Μαχίπι. 
ΡΙδπυά, δὰ Ηρυπιορ.: ἘΠοὶ. ατ. Υ 469 ὟΥ, Τοαπημπθβ 5166].: 1014. ΥἹ 156 
Ὗ)), αδίᾳαθ πο] θὲ πιοάο ἀθίθπάμπη 6586 σθηβιυέ, δὶ Βυ} θὰ θυ ββίηια 
θββϑοὲ γϑὶαΐ τίου ϊβ ροβὲ ταύτης (τῆς), τοῦτον (τὸν), αὐτὸ (τὸ), ἀπάν- 

τῶν (τῶν) οἰο. Ἰοσὰπιὶ ΟὈξπθΘη8 Ἰθριπηιπὶ (οἵ, συναγωγὴ τεχνῶν 1828 
Ρ-. [ΧΠΧΧΗ͂,Ι, εο4 οὖ. Βθϑηβοίοῦ δὰ Ατσϑορᾶρ. ρ. 183). Αἰαᾳὰθ πιαῖοσθ 
Υἱχ αἴρῃ! βυηΐ ἰδιὰθ ΘΟ θα, Ναθοτὶ, αἰ} ρταπιπδίσαπι αυδηάαπιὶ τοὶ 

ΟΥ̓ΠΟΡΤΆΡ ΘΔ πὶ ΒΘΟΪ ΠΟΥΤΉΔ ΠῚ ΟΠΊΠΪα, 4188 ἴῃ ΒΟΥΙΡίου θ8 80 111ἃ 
ΤΘοθάθυθ υἱϑᾷ βΒηΐ, ΥἹ δΟΘΟΙΠΠΙΟἀΔΥΘ δὲ ΘΧΑΘΟΌΒΔΙΘ ΔΒ] 81. ΝΙΠ1- 

Γὰπιὶ αὐ γαὶθαὶ ΠΆΓΟΥ. ἴῃ ΓΘΌΙΒ Ο͵ΎΔΙΠ ΙΔ 1018. ν6] οἰ ΟΡ ΔΡΉΪΟΙ8 
Πα Πρϑηἐϊα ἀπάππιὶ αὐἱάθπιὶ οορτι τ δὲ ΘΟ Ό ΓΕ 18 ΠΌΡΘΙ ΘΧΡΟΒΙΓΙΠῚ 
οϑὲ ἃ Οτδηογεέο (Μϑπιοτῖα ἀταθοα Ηθγοι πο ηβὶβ, Τἰρβῖαθ 1903), οὐπὶ 

ΒΘΙΊΟΥΙΒ αϑίδεϊβ ὉΒΙΠῚ ΘΧ ΡὈΒΡΥΓΙΒ ΠΟ τηϑηϊθβίαμη ροτγαοίαγοί. Ἐπ 
ΒΟΥΣῚ ὈΘΠΑΙ ται οηθηι βρθοίδηξθβ οϑυ ἰββιτηῖβ αυϊά θη) ἐθβε θ}}18 ΓΘ αὐΘΠΊΕΓ 
ἸμΒο ΡΟ] Οπ θι8, ατι89 δἃ διοίονῖβ ᾿ἶὰ8 ἐθιηροτα δἰ πϑηὲ (οἵ, Μοὶβέθυ 8 η8- 
ΘΟΛΜΥΖΘΙ, (ὙΠ δ εκ ἄθυ δἰξϊβοθθη βου θη, οὰ. ΠῚ. 1900 -- 

Οταπηπι. Ιηβογ. Αἰ. ἢ. ΑἹ οᾶνθαβ Ὑθ] πὶ, π6 βουϊρίουὶ οχ υὑ8ὰ δοϑίβεϊβ 

1118 ΠΟΥΙΔ πὶ ὉΠ14πὶ ἱπιροηδ8, αυ8 πὶ 'ρ86 αὐϊθυβάδπι) θ᾽ οδυ818 Βρτθ- 
γοσῖΐ, ΡΥΔΘΒΟΓ πὶ οὐπὶ ΘΟά 66 πὶ ἔθ πθ 88 ᾿πίθυ ΟΠΊΠΘ8 ὉΠῸΠ| ΘΧΟ Θ᾽ ]Θηέθπη,, 4] 

ΒΟΥΙΡΙΟΥΙΒ ΤΠ ΠῸΠῚ ἴῃ ΤΘΌ.Β γ6] πιϊηι 88 Π|18. τ ] ρ]ο86. υἱ θέ ΒΘΙΎΒΓΘ. 

65 ΟΥ̓ΒΟΡΤΆΡ Ἶ 6858. ἰσιίυγ πὶ Ιβοσγαΐθ αυϊάθπι ΠῸῚ 80{1Π| ΘΧ ἰῃβοτὶρ- 
ΠοπῖθαΒ, 804 οὐΐαπὶ Θχ σού οῖβ ΟΡΕΪπῚΪ πιϑιποῦῖα αἰ ἀ] ΘΒ, 4ῈΘΠὶ 

ΡΘΙΒΒΘΡΘ βϑπυϊηδβ θέα β ̓ βοούδίθαθ ἴουπηδβ στϑίϊποτθ ἴῃ Ῥτοπιρέι δβέ. 

Αἴχιθ ρταν ββίπια ϑϑὺ αυδθδίϊο ἀθ 1Πθτα ν 4186 γοσδίυν Ρδ͵ὰ- 
ϑορίοδ, ἀθ σι ροβϑὲὶ Βϑῃβοίθσα πη (ὦ Αὐϑορᾶρ. Ρ. 185 5ᾳ.) αἰ] ρθη 8 

ορὶὲ Κϑαβ, Απὰ]. ἴβοοῦ. Ρ. 118,28. Νϑη) ρμοβίχψιιϑπι ΜαγθῺΙ ἀθηῃ πὶ 

οαγα ᾿Πέθγϑιη ἢΠΠ|8πὶ 1ῃ Γ Θ 8 ΠΔ 8 θ᾽ ΘΟΠΒΟΏ8Β ΒΆΘΡΙῈΒ ροΒι ἐδ πὶ 6886 Δρραγιυϊ, 

᾿πα ΓΘ Πὶ ϑγϑὲέ, αὐΓ ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἀϑέδεϊβ ροΟΒίθυἹ ΟΣ 8 ΠΟΥΠΙΔΠῚ ἴπ ΠἰὈτῖβ νὰ ]- 
Θιϑ {18 ΘΟ ΒΡ δ πὶ βθοῦζαΒ ᾿ϊἐΐο γα πὶ 118 πὶ πῃ ΟΥ̓Δ ΟΠΘ πιϑάϊα ἀπΐθ ΘΟ ΒΟΠδΒ 
ΠΘρ]Θχιββθὲ πϑόπθ. Ῥοθέδταπι δαΐθτῃ (οἵ. ΚΕ ΘΙ]. π|)} οἱ ἐς] σάτα ἐθβ τ] ΟἢΪο 
(εἴ. Οσταπηπι. [πβοσ. Αἰξ. 5 ρ. 118,4) Ποπιῖπθβ Αἰξίοοβ αυδτ ἃ. ΟἾγ. ἢ. 886- 
ΟἿΠῚ ΠΠΕΘΥ8 1}. ν ϑἐϊδπὶ θ᾽ σΟΠΒΟΠΆΒ δαΔΠΙΔΥ 886. ἴῃ Οἰδιιβαϊα ὙΘΥῸ ΘΕΠῚ 

ΡΘΤΥΆΓΟ ΟΠ Β᾽886 οοηβίαί. ΟἼΘηι τπϑιιπὶ ἀρ ᾿Βοογαίθπι ἤθη 50} πὶ ΘΟ 618 

Γ πηθπηοσία, 804 οϑἰΐϊδπὶ 60 βυπιδίππι νἱ ἀθπαβ, αιιοὰ Ποπηοθοίο᾽ θυίοη αὐοά 

ΑἸΟΙΌΣ ῬΘΥΒΆΘΡΘ πἰβὶ ᾿ἰρτα ν δ άϊία ἢο) ρογβοϊίαν: θχθιηρῖα ἴῃ ὑπᾶ- 



Ξ ΧΗ. -Ξ 

αυβαιθ ἴθγθ ραρίὶπα οσουσγαπὶ. ὦπο Ἀἀἀποθπηαγ 60, αὐ ν ΠΠὰὰ ἴῃ 
ΠΊΘΠῚ ὈΤΌΓΙΠΙ ἤηθ πθίααθ (ρ]θγυπιαᾳθ οαπὶ Γ) δἀάδπιαβ, 4}101] νϑγὸ ἴτ- 
ΒΥ Πδ 8 δαοίοτ ἐαίθπι ΒΘα πα Γ, ἤοῸ πιθπιοσῖα ἐθηθηΐθβ, οοάϊουμῃ ΠἰὈτᾶ- 

ΥΟΒ 'ἴπ πη {118 ααϊά θη ΡΘΙΒΆΘΡΘ ΠΘρ ρθη ἐϊα ΘΥΓΆΥΒΒ6, οϑυς 8 Δ ΠΊΘ ἢ 
ὨΟΒ ΡΘΤΘ ἴῃ {ὐγΌ] 8018 τη Θπηοσία ΒΘ Θ 8 ΠΟΠη πα α8πὶ ογίαβ86 σον ρίϑ, 

αυδηι ἰπ υπ]ἱραίξοσαπι ΠἰΤΟΓῸ ΠῚ ὙΘΥΘῚΒ ΓΘΟΙΡΊΘἢ ἀΪΒ ΒΘΟΙ Δ ῸΠῚ ΠΟΥΠῚΒ ΠῚ 
ΑἸϊψαδηι ΠὈΙαἴποβθ σοττθοῖβ: αὐοὰ ρμοβί ΚθΙ οὐγᾶβ ἰδπὶ μδοῦϊ 

ΘΒ ΘΙ άθτο ἴῃ ἐθγέϊα Τ᾿ δηθρυσιοὶ οὲ ῬΆΠΙΡΡΙ ϑαϊοηθ (1886 Ρ. 158,9, οἵ. 
ϑἰΐαπι Εἰ διι ἢ Θβίθ  Π1} ΘΠ οπθιη αὐϊηέδπι Ρ. 168, Κα ῃπθι- Β]488, Οὐδπηπιδί. 
δτᾶθοϑ 1 ρ. 295, Μαγ, ἴον ἀδβ 8ορ. ν ἐφελχυστιχόν, Ν. ρἈΠ}10]. 

Ἠππάβομδα 1900 πο. 22 Ρ. δ0δ.8, Οτδποτὶ Ρ. 157,9). 

Ἐδάθπι ταϊΐο ναϊθέ ἰπ γόοδῦι}β ἐάν -- ἄν -Ξ ἦν οἱ ἑαυτοῦ -ΞΞ 
αὑτοῦ, σεαυτοῦ -- σαυτοῦ, αυδ6 ἴῃ οοὐϊοϊθιιδ ΒΘ Ρ ββί πη ναυδῃξ. Αἰ 

Ιβοογαΐθπι πθὸ ἐάν ἢθὸ ἄν ᾿ΒΌΓΡΑΥΒΒ6, βοά ἦν ἱαπίαπιπιοάο (ἴογ- 
ἴ8589 ϑἐϊδπὶ ἄν) αἰχῖββθ Βθῃβθίθσυβ (4 Ατϑορᾶρ. Ρ. 146,8), αιθηι 860- 
οαΐὰβ οϑὲ ΒΙ]αββίιβ, 8101] υἱβὰβ ϑσαΐ δου οῖββθ. ἀἱ ἴογιηδη ἐάν ΥΘΥΘ 

Αἰ οα πὶ 6886, ογαίοσιιπὶ ἀθίαίθ δυΐθπὶ ΡΟΘΙΤΆΤΟ ἄν, Ππιβαιδπιὶ [ΟΥΠΙΔΠῚ 

Ιοπίοδτη ἦν ᾿πγθη τὶ ΘΧ ποσὶ ρ Ποηΐθι8 ἀοοιθγιπί ΜΟΙ βέθυ ἢ η8- ϑ ΠΥ ΖΘΥ, 

ατσαπιη). ἴηβοῦ. Αἰ. 5 ρ. 255 (οἵ, Οτδηοτί ρ. 130). Οοπέτα ἀρυά ἴβο- 
ΟΓΑΙΘΙΣ 518 ΕἸββί τη τι πὶ θϑί ἄν. Ὑθγαπι ἐαιηθη ἐάν ἴῃ ΟΠ θὰ18 οΟὐ οἰ 8 γὙ6] 
ἴῃ Γ βοῖὶο Ἰορί ων ἴο;: ΠῚ 22 Γ, ΥἹ 4, 47, [Χ] 21, 22, 24, 21, 80, 82, 
43 (ΓΠῚ, ΧΙ 10, 858 ΓΛ, ΧΙἧᾺῚ ὅ8, ΧΙΥ͂ 1608, ΧΥ͂ 42, ΧΥΙ 25 Γ, 

609 Γ, 15, ΧΥΠΙῚ ΠΙ, ΧΙΧ 12 Γ, 28, ΧΧ 14, ΧΧῚ 180, 288, ὁρ. Π 10, 
Ὑ ΊΟΓ, ΥἹ 12 Ὀῖ5, ΝΠ ὃ Γ, ΙΧ 2, οὐπὶ ἰπ ᾿ΙὈτὶβ γα] ρδίϊβ 80118. Θὐ 8 ΠῚ 

Βδθρίιβ οχβϑίθὲ; ΠΠ2]1, Υ 260, ΧΙ 9, 15 Θ΄, 20, 26, 29, 30, 81, 35, 54, 
ΧΠ 18, 15, 58, δ1, ὅ8, 68, ΧΙΥ͂ 82, 180 Θ, 1603 Θ, 118, ΧΥ͂Ι 89, 
81, 1058, ΙΟΊ, ΧΥ͂Π 138 Λό, ΧΙΧ 25 ΔΛ, 2160, 217, 220, 2568, ΧΧ 
1894 Θ, ΧΧΙ 85, 86, ὁρ. 14, Π|9. Αἰψὰθ ἔγθαιθηίοῦ θἰϊδπὶ δὲ 118118 

ψΟΟΔΌᾺ}} ἣν (οἵ. Ῥτθαββ, Τπἀθχ ΙΒΟΟΥ. 8. ν.), 408 ἴῃ γοθθ ἀβαγρδηάδ ἐδ θ ἢ 

ΕΌΥΙ βαθρο ἀϊβθυυμέ, οἵ, ΥἹ 41 (ἣν ΛῚὴ, ΓΧ 40, 42, ΧΙ 16 οἱ 20 οἱ 29 

(ἣν Θα), 80, 85 (ἣν ΠῚ, ΧΙ 15, δ7, δ8, 68, ΧΗῚ 84, 48, ΧΤΙΥ͂ 82, 

180, 1603, 118, ΧΥ͂ 15, 88, ΧΥ͂Ι 26 (ἣν ΘΛ), 817, 100, 101, ΧΥῚΙ 20, 
60, 183, 184, 138, ΧΥ͂ΠΙ 84, ΧΙΧΣΧ 12 (ἣν ΘΛ), 2ὅ, 112 (ἣν 6), 
216, 217, 220, 258, 808, ΧΧ 24, 137, 1564, ΧΧῚ 8ὅ, 80, 180, 6. 
ΙΥ̓ 10 (ἣν Φ)ὺ, Υ] 23. Ουδθ οὐπὶ ἴα βἰπὲ, ᾿βοογαξϊβ ογαίϊοημθπὶ 18 

ΒῊΠ8 ἀθΟα 6. ἃ ΒΘΥΠΊΟΠΘ οοἰϊάϊαπο αἀἰγθυβαπὶ 6886 ἀρρᾶτγθέ, υὐ ἴῃ 
γΘ ἀυδία σοάϊσθιη ΟρΕϊ πιὰ πὶ γϑοίτ8. ΒΘ ΠΔΠΊΌΣ ααδπὶ {ἰ{π]08. 

Ουοὰά νογοὸ δὰ αἰ ογθη δπὶ γοσιπὶ ἑαυτοῦ Ξε αὑτοῦ, σεαυτοῦ -- 

σαυτοῦ αἰξποί, αυᾶπὶ ὨΙπάοτῆϊιβ (δὰ Ῥᾶπορ. ὃ 1), Βϑῃβθίθσιιβ (δὰ 
δ" 



-- ΤΧΥῚΠἧ “-“- 

Αγὐϑοραρ, μΡ. 349). ΒΙ αββῖτιβ οχ οὐ οηῖθι5 ΘχραΪ τὶ βοΐ ἕογπιᾶ αὑτοῦ 

τϑοορίδ, ἰᾶπὶ Βαϊίοστιβ (44 που. ἃ 1) τϑοιϊββίπηθ οβαίϊιβ ἀτχὶξ Ομ πὶ 

Βοκίκοτο Ὀυθὶπαιβ διοιουιἐαίθπι βοααὶ ἔουτηδπι {ΓΙ ΒΥ ΠΔΌΆ ΠῚ ΕΠ] ΔΡῚΘ8 
ἴθγπιθ ἰθηθηξβ. ΝᾺ ροοίδθ αυϊίθηι Αὐ|0] δὰ ῬγΟΥΒιβΒ ΔΌΒΕ πα θταης 
(οὗ ΚΘΙΙ, Απᾶ]. βοῦν, ρ. 106,18). Εὐθηΐπι ἴῃ οπιπὶθι8 Πρ τὶβ γ6] ἰπ Γ 

8010 ἴογπηα ἐγίβυ θα ἐγαάϊυγ: Υ 17 ΓΙ ΠῚ. 12 Γ, ὙΠ| 94, [Χ] 8, 

14, 15 018, 16 ΓΠ. 21, 21 Γ, (1), 23, 834, 835 0ῖ8, ΧΕ 11 Γ, 11, 18, 
24 ὉΠ Γ, ΧΠΠ 18, 57, 48. 49 Γ, ὅ1, 62 θΐ8, ΧΙῪ 1, (41), δ6, ΧΥῚ 2, 
ΧΥΙΙ 28 Γ, 98, 95 Γ, ΧΙΧ 12 Γ, 88, 122 Γ, 149, ΧΧ δ86Γ, 81, 80, 
ΧΧΙἧΕΊΤ, 184 Γ, 210, 258, 272 Γ᾿ ορ. Π ὃ, 8 Γ, οἵα ἰπ να]ρδ 65 Θ 18 Π| 

ΟΥ̓ΘΌΤΙΟΥ 810: Π 18, 231, ΠῚ 4, ΤΥ 8, 84.Κ 44. ΥΙ 98, ΥὙΠΙ 328, 28, 

40, 44, 46, δ0 Ρῖ5, 60. ΤΧ 6 Θ, [Χ] 10,. 19, 45 ΣΥ, 40, 49, ΧΙ 14 
18, 20, 238. 29 ὈΪ8, 81, 86, 88, ΧΗ 390, 30. 81 18, 41, δ1, ὅδ, 86, 
ΧἼΠΙ ὃ, 6, 13, 30, 35, 86, 41. (57), ΟῚ 08, 66 οὲ 61 Δ, 68, ΧΙΥ 44 
υἱβ ΔΛ, 52. Θαλα, 69 οἱ ΤΊ Λ, 81 ΛΛα, 88, 86 οὲ 9] οὐ 98 οὲ 99 οἱ 
110 Ὀἷβ οὔ 111 Δ, 111, 125 οὲ 197 οἱ 140 οὲ 146 δὲ 153 Λ, 158, 
11, ΧΥ 25 οἱ 80 οὲ 48 ΔΛ, ΧΥ͂Ι 40, 43, 45, 6 ἱ5, 80, 110, ΧΥ͂Π 
352, 45 οἱ 41 Ἰ)ῖοιι., 84 ΛΘα, 90, 91, 108, 112, ΧΥΠΙῚ 88 Λ, ΧΙΧ 
144, 140, 199. 241, 240, 208, ΧΧ 8ὃ ΔΛ, 19 Θ, 1Ο0Ί, 118, ΧΧΙῚ δὅ, 
180 Θ, 143 ΔΛ, 148, 158, 197, 207, 280, 287, ὁρ. 16. 0 4, ΥἹ 10 ὈΪ5, 

ΥΠ 1. [1κ ᾿πβουριοπθ8. βαθο. ΠΥ. αιΐθπι 81 ΘΧΘΠιρ]α ἴοττηδθ ἑαυτοῦ, 
28 ἴουιηδϑθ αὑτοῦ τΘρουϊαέαΡ, οαπὶ μοῦ ἀπηὰπὶ 800 8. ΟΓ. π. ἴοττηδ 

ἑαυτοῦ 5014 ἴογο (100 : 7) ἀβατραία δ]ὲ, οἵ. σαιηπι. [πβον. Αὐἱ. 8 ν.. 1584, 

Οτῦποτί Ρ. 181. 

Ρᾶυοα δαϊοϊθηάα βδηΐ ἀθ διρτηθηΐο νϑυθοόσ ᾳ. ἃ. 58γ}18- 
Ὀΐοο, οὑπὶ οοάϊοοβ παυκὶ ΥαγῸ ἰΠΐΘῸΡ 86. ἀἰβούθρθηΐ ἴῃ δαριηθηίδη αἶα 

ΥΘΥ 5 απ88 βυπί βούλεσθαι, δύνασψαι, μέλλειν. Θυδθ οαπὶ ἐξα 18. ΑἸ] οἷ 8 
οβ 8. ογαίοσ πὶ ἀϑίαἑο παρ Θἢ πὶ ὈΓΘΥΘ 8οοΙρ᾽απί τὸ ε, ρΡοβὲ ΒΏΠῈΠῚ) 

300 ἃ. ΟἸγ. π᾿ δαΐοπι δπρτηθηΐαπι ργοάποδηξ τὸ ἡ (οἵ, ασταμητη. [ΠΒΟΥ. 

Αι δ ρ. 169. Οτδιοτὲ Ρ. 202), ἴῃ οοαϊοῖθιιβ ᾿βοογαΐθὶβ οπηηΐθαβ ἐβου- 

λόμην, ἐβουλήϑην ἱπγνθηϊανῦ απαίον: ΥΙ 28, 6ρ. ΥἹ 2: ΚΟ 38, ΙΧ 48, 

σοπίτα ἠβουλόμην, ἠβουλήϑην οοἰΐοθ: ΝΙ 8ὃ9. ΧΥΤΙ 10 (ρταθίον Ὠ]ομ.), 
86 (ρτγαθίθυ. Λὰ Ῥαρ.), ΧΙΧΣ 114}ἷ 84, ΧΙΧ 121]. ΧΧ 12 (ρτγαθίου ΔΛ). 

2]. ἴῃ Γ βοῖΐο ἐφουλόμην οχβίαϊς βθπιο]: ΧΧ 29. ἐβουλήϑην μονΐθδ: 

ΥΙ 82, ΠῚ 00 ΓΛ, ΧΠ 89, ΧΠῚ θὅ ΓΛ, ΧΙΧ 204, ΧΧ 146 ΓΘ, 
ΧΝΧΙ 89, 19, 205: ρτγαθίοσθα ἴῃ συϊραίθ ἰαηίι οοαϊοῖθιι8 ᾿Θρτ ἐν 

ἐβουλόμην ἰογ: ΥἹ 48 ΔΛ, ορ. ΠῚ 18 οὐ ὙΠ 28 Φ. ἐβουλήϑην ἰοῦ: 

ΥΙ δῖ ΔΛ, ΧΙΧ 45 Λ. ορ. ΓΧῚ Φ, φυῖθηβ βδοοθάυπί 86χ ἰοοὶ ὃχ οὔδᾶ- 

ΠΏ θι5 ἰῃ ΔΛ βοΐ βουναίβ 1 8, 16, 19... 21. ΠῚ, δ1;: (οὗ, ρἄδπι 



-- [ΧΙ -ο- 

ΧΧῚ 226. ἠβούλοντο Γ, βούλοιντο ΘΛ). ---ἑ ὀῬαιο ἈΠ|1ὸγ πὶ νοτθὸ μέλλειν 
οοττορία δυρτηθη  ἔογπηα ἔμελλον οἷο. ἴπ οπιηΐθιι ὁοάϊοΙ θ8 θχβίδϊ 

Βοχῖθβ: Υ' 82, 54, Υ 1, ΧΙ 89, ΧΙΝ 89, ΧΙΧ 105. ἴῃ νυ]ραῦβ ρῥγδθ- 

ἴογθα ἀυοάθοϊθβ: ΠῚ 49, 1, 40, 55, ΥἹ 38, ΠῚ 24. Θ, 235, 26, 

ΧΥΗ 88, ΧΙΝΧ 1, 140, ΧΧῚ 281, οὐτὰ ἴῃ Γ δἰβ ἰοοῖβ ῥγοάψυοία τὸ- 

Ροσίδέασ (οἵ, οὔατα Α 89, Ἱ 31). ---- Οὕδθ βϑυϊουβ αϑίϑεβ ΤΌΣ. ἴῃ 

γῦρο δύναμαι σοοὐϊοϊθιιβ οπηηὶ 5 ἸΟηρΘ ὉΒ ΓΈ ΟΣ δὲ, οἵ. ἠδυνάμην 18: 

ΧΙ 88, ΧΧ 129, ἠδυνήϑην αᾳυϊηαχυΐϊοθ: [Χ] ὅ, ΧΙΥ͂ 102, ΧΥΤΗΙῚ 12, 
ΧΙΧ 11, ΧΧ 108, οὐπὶ νυϊραι 8011 τάγοὸ θα ἰθθαῃί γοἰιβίογθιι, οἵ. 

ἐξυνάμην ἴθΥ ἴῃ Λ βοῖΪο: ὶ' 84, ΥἹ 20 15, ἐδυνήϑην 56 π10} ἴῃ Θ᾽ 80]0: 

ΧΥΓΊΏ. ΝΜ Ο βϑέϊαβ ᾿πβουὶρεοπιι πη ὑδι8 ἐπ ἢῖβ Ομ Ἶ 18. ᾿βοογαιὶ 
ἀθῖη 6 τϑβ θη αβ δαί, οαπὶ οοά᾽οθ8 ᾿θοϊϊοπὶβ σϑηλῖηδθ γϑϑερια 88 Εϊ8 

τυ ΐα Βουυυθγὶηΐ. 

Υ̓ΘΥΘΟΥ ἐᾶπιθπ διρηηθηΐιπι 4. ἀ. ἐθπρογα]θ νϑγθοσαμ 8ἢ εὖ- ἰῃ- 

οἰρ᾽ ϑηατη ἰβοογαίὶ ἐσ θαθτθ, ααοὰ νϑιμβίϊου 8 ααϊάθπὶ {ἰξ}}}18. ΑὐΕ1. 18 
ἴῃ 8 Θδέ, ουπ} ἴογπηα διρπιθηΐο ἀθβεϊξαία (ευεργετηχασι) ἅμπθ ἀθηλπὶ 

ΒΆΘΟΌΪΝ ΓΥ. οοουτταί (οἵ, ατάπιπι. [ἀ8ογ, Αἰ. 3». 112). Νὰ ἴῃ ἴβο- 
οτα ϊβ οοὐϊοῖϊθα8 ῥταθίθυ σάτοβ σοάϊοῖβ ΛΔ 801188 ἴοοοβ (ΧΙΥ͂ 59. ηὖδο- 

χίμησαν Λα, ἴἴοπι ΧΧΙ 152 ΔΛ, ΧΥΪΙ 88 ηὐδαιμόνιζον ΛΠ, ΧΧΙῚΤ 

ηὐτυχηχόσιν Λ, οἵ, ΧΙΥ͂ δ6 εὐηργέτησεν ΘΛΘαῚ πῃ] πὶ οδϑὲ ἴουπδθ 
διρτηθηίδίδθ ΘΧΘΡ] πὶ (1 |6πὶ ἔθ ἴθ Οτδηθτε! ραργτῖβ οἵ, ν. 205), 
αὐ ἀϊβοτίπιθα ἀδίαπι δἰὲ ἱπίθυ ἐξα ]οσιιπν δὲ οἰ σατη. ΟΠΙΠ τ πΔ ΠΙΘΠΊΟΤ Δ ΠῚ 

οοπβίδηΐθα,. Αἰαᾳὰθ ἰά, ψφυοά Θχϑιη δ ἴϑπι ΒΆΘΟΙ] ἀποίοῦ ΒΘΟΙ ἘΠῚ 

ἐξα!ογαπι ὑθβεϊπιοηΐαμν 8 υῖ θθγθ ροίΐυϊε, ααοα γΘ γϑγὰ βθοιπάατη ΘΟἀἸΘΌΤΩ 
πη ΘΠΙΟΥΪΆ πὶ ἢἀἀπὶ 8ουρβὶῖ, ἀϑαμ ὉΠ αἰ ᾿Πβθυυθηΐθβ οὐ 8. ΟΡΘΥΙθῈΒ 
ΘΒ ἴυτθ τοβεϊ μα πηι8, Θἐϊδηηϑὶ ογαίοσ, αἱ ἀπᾶ8β βαθο}! ΤΥ. ρᾶγίθβ 

βου ρϊαπάο οχρίθνυϊξ, βου θϑπάϊ ταύϊοπϑπι ἔογίαββθ δἰ] πᾶ πο Θχ ἐθιηροΥΒ 

υ811 ΘΟΙ πη αἰδυ τα: ααοά αὐ οογίθ αἰ] οθην8 ἤθυὶ οπιηΐπο 05 Ροὐθϑί. 

ΟἿ οαπη βέγαηρ, Κυϊβομθ Βοιιθυκιηρθη σὰ ἐθη Ἠθάθῃ ἀθβ ἰβοκγαίθβ 

1881 γΡ. 56,17 δὲ ἱπ Ασομίν ἢ ῬΗΠοΙορσὶθ α. Ῥαθάαρορν. ΠῚ 1884 μ. 5710, 
ΒΘΏΒΘΙΘ᾽ ργδϑῖ ἡ. ΧΧΠ 2, ϑαμάγε δὰ Ῥδπορ. ἃ 88, 102, 

ὙΘΥθΟΤαΠΙ ἐθυτηϊ πα ΠΟ 68 ἴᾶπὶ ἃ ΒΟΚΚοτο οχ {{π]πδίθ 58 ΘΡ Β81Π16 

οοτγθοίαθ βηΐ, ααἱ 06. βϑοιπάδπι ἱπιἸοδ εν! ργλΟβΘ 8 ῬαΒβιυ νοὶ 

πλθ 1} ρΘυβοπαπὶ αδίαιιθ ἴθγθ ἴῃ -εἰ ὁδἀθηΐθπι ὑγδάϊαϊέ, οὰπὶ σΟάἸο6Θ08 

γαϊσαΐ ἰοττηδβ ἰπ -Ὦ Θχμἰθοδαΐ, οἵ. ΤΆ 43. 15, 44, ΙΧ 38, 42, [Χ] 12, 

11,18, 20 Ὀῖ8, 25, 41, ΧΙ 88, ΧΙΠ τ7, 80, 8], ΧΥ͂ 160 "ἱ58, ΧῚΧ 12, 
12, 124, 1817, (828), ΧΧ ὁ. υἱ8, 68, 69, 80, 96, ΧΧῚ 204, 281, ὁ}. 

ΠῚ, ΥΠΠ18. Ιαγο ἰρίίαν ΒΘΚΚθειιβ ρϑιοϊββίπιοβ ἰοθοβ οὈδέδίθβ ὁ0ῃ- 

Ἰθοίυγα (δα Ἰ)θπιομ. ὃ 17) ϑιηθπάδνἐ; [Χ] 21, 25 Ὀῖ18, 29, 81, 84, 



-- ἸΧΧ -- 

ΧΧ 1317, ΧΧῚ 2600. οἵ, Οτποσὲ ρ. 31. 1. -- Ιξοπὶ δου δε ὈΥΙΠῚΙ 
ῬΘΥΒΟΠ8 ὈΥΪπιδ ΡΙ ΤΑ} 18. ορίαἐἰνὶ Ραββῖυ! ΟὈΪν]8 Ἰῃ οττηᾶπι ἈΡΌΓου δέδ πὶ 
-εἴμεν τοάϊσοηάα ογαὶ, αὰᾶθ 21] Ἰοοῖὶβ ἰῇ Γ ᾿θρϑίῃγ οοπέγα -είημεν πιθ- 

πιοῦῖαθ νυϊσαΐαθ, οαπὶ οἰ 8.18. -εἴημεν ἀυΐπ411168 ἴῃ οὐ θ8 ΟΠ] 0118 

οχβϑίδηβ ἃ Ποῦθβοηΐϊο δὲ ΒΘῃΒΘΙΘΥῸ γθοίθ ἰδπὶ θχρι ]βα δἰ: ΓΧ 20, ΧΥ͂Ι 
4ἴ͵, δ7, ΧΥΠΙῚ 69, ΧΙΧ 218, οἵ. δἀ ΤΧ 20, Οτύποτέ Ρ. 218. --- Ουοα 

γθτο Βθῃβοίθσιιβ οἱ Β] ββυβ ἴῃ ΔΟΥΪΒΕ ὈΥΪΠῚῚ ρθυβοηα ἰθυξα Ρ]ΌΥΑΙ 
ΟΡ δε ν᾽ δου ΥἹ ἔουτηὰβ ἴπ -εἰαν ἀθβι πϑπΐθβ υδίαιιθ ῥγαθίπ σι ηΐ, τορὰρ- 
πϑηΐθ οοάϊορθ Γ ἔβοίαπι ϑϑέ, 4] οομίσα 29 -εἰαν ὁΧ δθᾷιιο ρᾷθηθ (295 ]Ἰοοὶβ) 

ΓΘ ΠΗ δ 6 πὶ ταῖεν τϑεϊηθί, οἵ, δὰ [Υ͂ 6, Οτόποτε μῥ. 211,18. 

[6 411}85 αυδθ ἰῃ Γ ἀθργθῃθηάπηΐαν βου ρέσσϑο ᾿ΥΙβέϊ ΠᾺ 6 Ὑϑβερὶ δ, 
ἀθ φυϊθυβ Ὀγθυ ββίπιθ θχροηὶ ροίυϊί, δοουγαξίιβ ἰδ πὶ Θοὶ ἴῃ δρραγϑέι 
οὐἰῆοο, δὰ αιθπὶ ἢΐὸ γθυοοᾶβ86 βϑίϊβ ἤδῦθο; αἰχεία οἵ, δὰ ΠῚ ἱπβοσγὶρί. 
(Ογδηοτέ ῥ. 81 ἡ. 2); ἀνδρεία οἵ, δὰ ΓΥ͂ 27 (Οτόποτι ῥ. 32 π. 1); ἑταιρεία 
οἵ, δὰ Χ 10: βούσειρις οὗ. δὰ ΤΧ ἱπβοτὶρί. ; φιλονεικία οἵ. δὰ ΥΠΠ 48: 

φλειάσιος οὗ. δα ΧΙΥ͂ 126: μείγνυμι οἵ. αὦἀ ΥἹΠ 38; ἀποτεῖσαι οἵ. δἀ 

ΠΟ; προάστια οἵ. δὰ ΤΥ 18 (Οτόποτε Ρ. 8117 δὰ ἐϊξυϊοβ Μαρτιθβὶδο); 
δός οἵ. Δα Υ 11 (Οτδποτέ Ρ. 128 π. 8); οὕτως ἀπίθ σουβοηδβ οἵ, δὲ Χ 85 

(Οτδηοτὲ Ρ. 142); ταὐτόν οἱ ταὐτό οἵ, δὰ ὙΠ 85 (Οτδποτε ῥ. 194); 

οἴομαι οἱ οἶμαι οἵ, δὰ ΥἹ 4 (Οτόποτε Ρ. 2711 ἡ. 8, 4); ἐπιμέλονται οἴ. 

δὰ ΥἹ 49 (Οτδαηθγὲ Ρ. 228 ἡ. 4); δοουβαί. γραφεῖς, βασιλεῖς οο. οἵ, δά 

ΧΊ 11; τὼ πόλεε (πόλη) τούτω οἵ, δά ΧΙΥ͂ 17; χατηργάσαντο οἵ. δὰ 
ΧΙΠ 57; χέχλειμαι οἵ. δὰ ΧΙΥ͂ 84. 

Ουΐθυβ ἴῃ ΤΘθῸΒ πη υ8Β ἔθγθ οοάθχ {ΠΥ π88 ῬΓΔΘβίδ ἢ ἐἰββί πη ππὶ 
ἀποθπὶ 86 ΡὈγαθβεϊς, ποππυπασδπι αὐϊάθπι ΠΙγατίοσαπὶ ἱπά ]ροπίϊα 

Θστδ θη, ἴῃ ἘΠΊ ΘΥβιιπὶ διιέθπι Β16 αἰ σηϊββίπηιπμ. Θαοά νοὶ ἴῃ ᾿ϑυ ββὶ πη ῖβ 

ΤΟθυ8Β βνπιαίαστ, οαπὶ ἰοία 4. Υ. πηέαπὶ ἴῃ Γ γθοίθ βαθρίπβ δάἀάαίωγ, 

ἴὼ ἢ γῖΒ. νυ] σα ῖβ Ρ]Θγα πα. πθρίορδίαγν, οἵ, ζώιων Χ 11, ΧΙ δ, ΧΙΥ 
48, ΧΥΠΙ 84, ΧΙΧ 211, 2938, ΧΧΊΤΙΘ, σώιϊζειν ΥἹΠΘΙ, ΙΧ 20, ΧΥ͂Ι 
80, ΧΥ͂ΤΙ 140, ορ. ΥΙ ὃ. ἐπῆϊρεν ΧΙΥ͂ 108 (οὗ ΠΟ 17), βρά ϑέϊβπι 

ἐπάιρασαν ΧΥΤΙ 105 (ΞΞ- Ῥαρ. οοττ., οἵ. Οτδμθτγέ Ρ. 45 η. 3), ἐπήιρϑην 
ΧΧῚ 10 (ἢ 1 ὅ. 11, θρ. 1 5), ἐπαιρϑῆναι Υ 46 οὗ ΙΧ 41 (Π] 48, Υ̓ 85). 

Οθέθσιπι οὐΐαπὶ ἴπ Γ πιὰ θϑὲ οοπβίδηξϊα ἴθ 11ὲ ᾿οτα βου θθηάα, 

αυδπὶ ἴῃ ἀθο] πα θη }8. θὲ σοπὶ αρ  οἢἾ8. ΤΌΥΤ18 δ ἀϊξα ῃἶο οπηπῖηο ποη 
οὐτο, οἵ. ΧΙ 16 εαις, περιοραις οἷο. Α΄ ἰδιηθῃ ργϑοίθυ οϑίθσοβ ποίδπαάϊ 

βυπὲ ἰοοὶ παι ρΡαποὶ, ααϊθιιβ ἰοέα πηαΐαπη ἴῃ Γ ρογρθύαπι δάϊθοίαπι 

Ἰηνϑηϊίασ, οἵ. οὕτω: ΠῚ 12, ΤΥ͂ Τ, Υ 82, ΧΙ 28, ΧΠ 26, ΧΙΠῚ 80, 836, 
89, ΧΙΥ͂ 1, 6], 19, 87, 90, ΧΥ͂ 86, ΧΥ͂Ι 49, 54, δὅ9, 78, ΧΥΠ 8, 36, 
66, 10, 10δὅ, 10, 121, ΧΥΠῚ 25, 37, 67, Τὶ], ΧΙΧ 82,110, ΧΧ 80, 



μβὸ ΧΕ τς 

181, ΧΧΤΊ 42, 220, 6ρ. ΥΠ 7; πλείω: ΙΚΥ̓ 88, Χ 34, ΝΠ] 67, ΧΙΧ 
1606, ον. Υ̓ 9, 10; καλλίωι ΧΥ͂Ι 14 (εἴ. Οτόποτι Ρ. 42 π. 3); μὴι ΠῚ 12; 
ΠΥ 34; ϑήβηισιν ΧΧΙ 1718. τυγχάνωι ΧΧ 118; χρὴι ΧΙ 54; συνέβηι 
ΙΧ 29, ἀπώχηισαν ΧΧ ὅ; χρωιμένους ΧΧ 94 οἵ. χρώιμεϑα ὁρ. Υ1Π 4. 
Ναπι Οτγὅπϑυυβ (ρ. 46) ΘΧ ῬΔΡΥΓΪΒ ΠΌΡΘΟΙ ἀοουϊ, ρϑυία δ ΟΠ 6 

1Π|πὶ ἐδηΐα πη ΟἸΤΟῸΊΒΟΡΙΌΪ ῥυπηο Ρ. ΟἾγ. π. βαθοῦ]ο, οὰπὶ ΒΆΘΟΙΪΟ 
Αἰέθγο ὑ ο8}18 πιαΐδ Γαγθβοαί, βαθοῦ]ο ΠῚ. ραπθ ργορϑπιοάϊιπι οπλῖῦ- 
ἰδίατ. οῬΞιὸ ἀδοβὲ θέϊδηι ἴῃ Βδογοσιπὶ [ΤΌΤ ΠῚ ΠΙΟΠΌΙ ΘΗ 5 γθ- 

[8 Ε1881Ππ|18 γϑίξ ἴῃ Υ δέϊοδπο ἰηδιίίοο βϑασταυίδπο ΑῸΡΊΘΗΒΙ 4115, βοὰ 

γϑάποὶ οοθρὶξ βαθοῦϊο ὙΠ. Οὐάϊοθβ ἀθπίᾳυθ 5. Χ. ΧΙ. ΧΠ. ρϑυιαυ εῖβ 
Ἰοοῖβ δϊαπι ἴαϊβο ροβίξι πὶ βογναγιηΐ, οὗ. 6. ρ. ἀθ Ἠοπιϑῦὶ Ὑἰ ϑηθίϊβ ἃ 
οἱ Β ἴὰ βοομϑθ Ηοπιουῦῖ Οὐγβ8. ργϑοῖ. 86---38, βυπίᾳαθ ἰπ πᾶς τὸ ᾿ἰ τὶ 
41 γϑὶ 8. ΧΥΎΥ͂]. οοπβοσιρεὶ 118 υἱ τα ποπάππι ρ᾽δπθ αὐ θοθγὶπὲ".") Αἰαὰθ 
ϑἔϊδπι τδηθγίο ρθγϑαδϑαπὶ οϑὲ, ἴῃ ΘΟ Ἰοῖθα8Β 1118 βαθο. Χ. ΧΙ]. ΧΗ. 
ΔηθΠ αῦτη Υἱζ πὶ ΡΟ 8 βθγυαίπι αδπ 1118 ἐθπη ρου θι8 τϑαϊπίθρτδξι πη 
6888 (ρΡ. 46 πη. 6), αὐδῖῃ Ορί ποθ πὶ ῬΓΟΥΒΙΒ ἈΠΙΡΙΘΧῸΒ. 'ρΡ858 ΔΡοΘ ΥΡὰπὶ 
Βάθουϊο 1. (Υ96] ἔοτγβίίδη 11.) Ρ. ΟἿ. π. οοπάϊξαπι οοαΐοθ σθιπαίθ ἢάϊ8- 
Β1Π16 ΓΘΡΥΘΘΒθηἑατὶ Θχ ΥὙἹ 18 118 ὑτὸ οϑσέο ΟΠ Προ. 

Θυ89 βϑηΐθηξία θἰϊαπι 4110 βου δϑηαϊ υἱ το, ααοὰ {{πὈΪΠ 8.1} ἔἈ ΠῚ Πα τΘ 
Θβί, σοῃῆγμηδιὶ σἱἀθίασ, ΘΟΠΒΟΠΆΤῚ. αἀἷοοὸ ΔΒΒὶ πη] δέϊοπθ, αὰ8θ ᾿.τδπι- 

τη δέῖοἷβ ΡῬγοθδίασ, δ Ὀτδὶπαξβ τῆᾶπι ΡΥΪπια ΡΘΥβαθρθ πορἰθοία, οὗ. 
ΕΥ̓͂ 1 (συνστήσαντες ρῥτ., οοτῖ. ταά.), 18. (συ ε χαταγαγεῖν ρΓ., Υ ἰὴ ΓΑΒ. 

ΟΟΥτ. 2), 27 (ἐνχειρίσαι ργ., οοττ. 1), Υ ὅ (συγλαμβάνει ρτ., οοττ. 32), 

ΥΙ19, 81, ΥἹΙἝῈ14, ΓΧ 18 (συνσίτια ρὑγ., οοττ. 2), Χ 7, ΧΠ 41], 54, 

ΧΙΥ 158, 47, 11, 93, 124, 142, ΧΥΠ 08, 971, 182 (ἐνγένοιτο φγ., 

οοττ. 23), ΧΙΧ 132, 100 (συγνώμης ρτ., ὁοοτν, 2), 200 (ἐνλογίμων ρτ-, 

οοττ. 2), ΧΧ 80, 63, 61, 90, 90, 122, 120, 184 (συνπαραχολουϑοῦσαν 

ΡΓ., ΘΟΥΥ. ὅ), 189, 141, 151, ΧΧΙ 18, 51 οἱ δῶ (συνχινδυνεύσαντες ΡΓ., 

ΠΟΥΤ. 2 - Θ), 159, 161; οἵ, Χ 21 Ραρ., ΧΙ 1 Ραρ., ΧΙΥ͂ 44 ἐγγενέσϑαι Γ;» 

ἕν γενέσϑαι Θ "εἰς ἔν γενέσθαι ΛΔ (θχοπιρία το αυθ ὁχ ἀρρθῃάϊοθ 

ογϊἐἶοα ρϑίδϑ). Εὐἰϑηΐπι οοπβαθίααϊ θη ἢ] πὶ βου Ὀθπἀϊ, αυδᾶπὶ ἰβοογαί!β 
ἴδπὶ ἐθπιροῦῖθιιβ ἐἰτα}} οβίθἀπης (οἵ, αταιηπι. Τηβογ. Αἰἱ. 5. ». 112118), 
δἐϊαπι ἴῃ ραργτὶβ βαθουϊογαπι [. Π|. ΠΙ. Ἰαΐθ ραίθγθ Οὐδηθγιιβ δηϊπιδά- 
γογίς (ρ. 58,60, οἵ. Ηγρονἀϊβ ραργγαπι Ηδυτγιβίδηι πη), οὑπὶ δθίδεϊβ 

Ῥιοϊθηαθογιιπὶ {Π06}}} βία ἀἴο οοπβοῦδβ Θχδθαιδηάϊ πη] ὲο πιδρὶβ ΟὈΒΘΟ 
βἰπέ. ὕπ46 οοάϊοὶβ ὕτϊπ αι ἀγομθέγριιβ {16 βαθο! 1..Π. Ρ. ΟἾγ. ᾿. 

᾿ξθΓ ΠΏ ΘΟΡΠΟΒΟΙἑΌΓ. 

Ὑ 6 Ρ]αϊοηΐϊβ ὁοάΐϊοο ΒΟΙΪ. οἵ, ὕβοηον, 958 ῃγ, ἵ ο1455. ΡΆΉΪΟ]Ι. 91 (1865) 

Ρ. 351 84. 



-- ΠΧΧ]Π᾿᾿  -- 

ΝῸὸπ ΓΘ ΠῚ {1 ΠῚ ΘΓ 5. ρήθπο πὶ Γ᾽ γα] 1 Πὶ τ“, εἰ, ἢ, ὃ, οἱ, ΘΒ Πὶ 

αἰ, ε (νοὶ ἕτερος 5» ἑταῖρος ΧΙ 176, ορ. ΠΠ 14) οοπέυβίομθβ, απ86 
ἵπ οὐὐτοῖθιιβ νυ] σαιβ πιά ἴα ναϊρατοβ βυιηξ: ΘΥΤΌΓΟΕ. Πάθπιὶ ἴῃ 

ΡΆρΥτΙβ [βοογαῖθιβ Δ} 1546 βαθρίββιηθ γϑουσγιηί. Νϑαθθ ΔΟσΌΓΔ ΙΒ 

ἀἰββογαπι εἶθ ἔγθαποηεῖ ἴῃ ΓΟ ΘΟΠΒΟΠΆΓΙΠι σΘΙ πα Πὸ βαρ γἤαα. γνϑὶαΐ 

ϑαλλάττης [Υ̓ 21, ἀλληϑῆῇ 1014... πολλύ ΙΥ̓ 14. μάλλιστα Υ 34, ἔλλαττον 

Υ δ4, φωχυλλίδου ΧΙ 438 (ΓΛΠῚ, οἵ, ὁρ. [ ὃ, ΠῚ 18. ΥἽ, ΥἹ 6 οἰο. 

(οἵ, ΟΥδηθγὲ ᾿. 17 ἢ. 1), οὰπὶ 6 σΟΠίτΆΤ]0 σοπδίίο Ἰοσ πη, δἰβὶ ΓΆΓῸ, 

ΡΓΔΘίθυτη βδα Βἰ[: πελοπονησίους ΥὙΠ| 31 οἷ, 68, ΧΧΤἋΤΊΘΘ, διαλάττεσθαι 

ΧΙ 88, ΧΠῚ 08. οἱο. (Ογδηθγὶ ῥ. 74 84ᾳ.): αυοΐ νἱδαπι ἱπ σοοάϊοϊθιιβ 
γα] σ 8.18 (πιᾶχῖπηθ ἰῃ Θ᾽ Οὐ ὈΘΥΙ Πλιπὶ θβὲ, οἵ, πελοπονήσιοι, μεσήνη, ἐλή- 

σποντος, τισαφέρνης οἷο. Ἰοπ) νοῦ ἰαπέι πη σΟΙ ΠΙΘ ΠΟ ἢαθο ἴ7ν- 

ὈΙΠδἐΙΒ πηθπάα, πὰ οἰϊαπι ἰρ88, Θχ ρΡαγίθ ἀαϊάθπι, οχ δη ααϊξαΐο ἤπΧΊΒ56 
ΡΓΟΌΑΌΙ6 οϑὲ: γίνεσϑαι ὙΠ 14. ΓΧ 46, ΧΊΙ!, 14, 20, 34,30, ΧΙ 30, 

ΧΥΓΙ4, ΧΥΠ 88, ΧΧῚ 1561 οἱ γινῴσχειν ΥΠ 32, ΧΙ 1ῦ, 18, 31, δ2, 

ΧΙ 40, ΧΠῚ 18, ΧΥ͂Ι ὦ, ΧΥΤΙῚ 839, δ2, ΧΧ 36, 110 (ἔοτπιαθ 'π 
ΠΠΌτῚΒ να] σαϊβ αδι(α Ἰββι πη 6); λειτουργία οἱ λειτουργεῖν αὐϊᾳαθ (1π οο- 

ἀἰοῖθιβ οὐπηΐθιιβ οχοθρίο ΧΥΎ ΠῚ 128 Ῥαρ.); ποεῖν ὙΠ 15, ΧΙΤΤ Γα; ϑαρ- 

σεῖν ΧΙΧ 121 (εἴ. ΧΥ͂ΤΙ 49 Πίοη. οὲ αὐ Χ Τὴ); βυβλίον ΧΧ 21 (οοῃίτα 
βιβλίον 119 Δ, {14 ΓΛ, ΧΧΙ 351 ΓΘ [ΔΛ]: οἵ. Οτδηοτγὲ ρ. 213); 
ἕνεχεν ἈΧΤ 8 (ποπησθαίδπι ἴῃ νυϊρσαία, οἵ, ϑαπι Χ 28, 47, ΒΘΠΒΟΙΟΥ 

δὰ Ατϑορὰρ. ρ. 321); ἐς ΧΙΥ͂ 61 (οἷ. Ἱ 22 Γ,, ΧΥῚ θὅ ΔΛ, ΧΧ 114 
ῬαρΡ. πι|ρ., 6Ρ. ΥΠΠ 18 ΦῚ; ἐμμέσω (ρτ., οοΥτ. τα.) ΧΙΝ 42, οἷ, ἀμ προ- 
ϑύμως (ρε., οοΥν. 2) ΧΥΤ 81, (εγβαινουσιν ΧΥΠ 48 Ῥαρ); προεργου 
(ρτ., οοτν. 2) ΧΙΝΧ 209, πραγχτέον (ρτ., οοττ. 2) ΧΙΧ 217], διαλεγχ- 

ϑῆναι: ΧΙΧ 272. Ἰλθηΐψαθ ρου γα φαδϑάδπι δαἀϊοίαπι, 486. ἴῃ Βοτῖρ- 

ἴατα δἰ πρι]οσιιπὶ ΠΙθγόσιπι σαἱσαίοσαπι ἀθργθηθπαϊ: φυλάσσειν, γλῶσσα, 
ϑάλασσα οἱ 58᾽π|}Π|Δ ΥΠΠ 84, Χ 41, δ2, ΧΙ 18, ΧῚΠ δ4, ΧΙΝ 89, 120, 
141, ΧΥ͂Ι δ, ΧΥ͂ΤΙ 29, 360, θ4, 86, ΧΥΠΙῚ 17, θῦ, ΧΙΧΣ 81, ΧΧ δ, 
68. 146, ΧΧΙ 8, 44. 6Τ, 2617 (ϑαλάσσης οἰΐαπι ἴῃ Γ ΧΧΙῚ 44): σμι- 

χρότης ΠῚ 9. ΧΙΝ 95, ξυμφέρουσαν ΧΧ 10 οὗ Χ ὃ ἴμοχ. Ὑη60)".; 
οὐϑείς ὙΠ 21. ΧΕ 1 (ραββίπι ἴῃ ῬΔΡΥΤΙΒ, Ργδθβουξπη ἴῃ ΒΟΤΟΪ! 6181); 

αἷεί ΧΙ 18, ΧΙΥ͂ 85, ΧΥΪ 1ὅ, (ΧΥΠΕ 110 Ραρ), ΧΧ 135. 
[Ὁθ| οὐ ποσγαρ ΐσαπι ἤᾶπὸ ῥγουϊποῖαπι ἀΌβοϊναπι, οοάϊοοπι {{δ]- 

ὨδίΘ ΠῚ ΘΠ) ἴῃ 5018 018. αἰ ηΘ ἢ ἀΪβ ρα ΡΥΓΟΓ ΠῚ. ἀδυτπ Ρϑτιπὶ ἀαϊ 6 ΠῚ 

ὁοῃβίδηξθπι ΒΘ6ὶ Β᾽ σὨ ΕΟ, σὰ ΠΟΤ ΑΥΙΒ Θοτη μοβ  ἸΟλ 6 ΠῚ ὙΘΥΒΟΓῸΤῚ ΒΆΘΡΙΙΒ 

ΓΟΒΡΟΧΘΥΙ πράτι6 ΘΟΠΒΟΠαΒ ἴῃ ΒΥ}14 018 ΘΧΙΓΘΠΙΪΒ ὙἱλΥ ΘΥΤ, σου θοίοτθβ ΥΘΤῸ 

(2. οὲ 4) ἰὰ ροιἰββί τη ὀρχθσγὶηΐ, αὐ ΒΥ} 0 α8 ἴῃ γόοσάϊοπὶ ἐθγπλ Πϑ ἢ} 68 

οἰβοθγοπὲ (οἵ, ϑριξαρῃ ΠΥ ρϑυϊάθὶ ρμᾶρ. Βαθίηρί. ἀρ. ΒΙαββίιιι Ρ. ΧΗ, 



- [ΧΧΠῚ --- 

Κϑηγοι, Ῥδίαθορυ. οὗ ασθοκ Ῥαργτὶ ρ. 32, Ουδποτέ ρ. 1018): ΤΥ 23 
παρ ὑμῖν ῥγτ.. παρδ! εμῖν οοΥτ. 1; 236 ἀνώρυττον ρτ., ἀνώ ερυττον οοττ. 2: 
Υ 84 παρ ἀνθρώπῳ ρτ., πα τ ράνϑρώπῳ οοττ. ἢ: ΥἹ 29 εἰσίηλθϑον ρτ., 
εἰ. σῆλθον οοττ. 4: 80. προσ ειπωσιν ργ., προ εἰσείπωσιν οοΥτ. 4: 

ΧΙ 27 συνίοντων ρῖ., σὺ «νόντων οοττ. 3: ΧΥ͂ΠΙῚ 66 νεωσίτεχους ΡΥ.» 
νεωσοι τεχους οοΥγ. 2: ΧΙΧ 801 προσαγαγὼν ΡΥΓ., προ-᾿σαγαγὼν ὁΟΥΥ. 4; 
ΧΧΙῚ προσίεξειν ρτ., προσέεξειν σουτ. 4: ὁρΡ. ΠΠ 2 παρ᾽] εμαυτοῦ ργ., 

παρ᾽ εἰεἐμαυτοῦ οοττ. 2" Υ͂ 8 παρ[ελϑόντα φτ., πα εἰρελθόντα οοττ. 3: 
ΠΥ 48 σίυ ρτ., εἰσὺ οοὐτ. 2; Υ 1 τοσίαυτα ρῥγ., τοεσαῦτα 

ΟΥ̓, Ὡ; 21 μενίεξενος Ρτ., μενείεξενος οοτγ. 1; ΧΥΪ 40 μηδεν)ες ρΡΓ., 

μηδένες εε οοττ. ὥῶ; 88 ονἰείδη ργτ.. ὀτἰνείδη οοττ. ἢ: ΧΥΠΙῚ 11 οὐδένα 
ΡΥ. οὐδεείνα οοὐτ. ῶ;: ΧΙΧ 272 ὅσίην ῥτ., δείσην οοὐτ. 2: ΧΧΙ 119 
οὐὖδενίες ρΥ., οὔδειίνες οοτγ. 4; ορ. Π| 11 ἀξίωσίειε ρτ., ἀξιώ εἸσειε 

σΟΥΤ. 2; 18 ὅσον ρτ., ὅείσον οοττ. 2; Υ͂ 6 σίοι ρτ., σοι οοΥγ. 2; 
Χ 86. ωσίτουδε ρτ., ὥὡστ᾽Ἶ οὐδὲ οοττ. 2ῶ;:; ΧΥΤ 88 ονίτων ρτ., 

οεντων οοὐγ. 2; ΧΧΙ 9 πολλῶν ργ., πολλῶνλῶν οοττ. 2, πολλῶν 

γϑϑε, ταά.; 80 ἐχάσ᾽την ρζ., ἔχά εἰστην οουγ. 3: 61 ἀλλ ργυ., ἀλλίε οοτν. 2; 

θΡ. ΠῚ ὃ ἁπάντων ρτ., ἁπάντων τε ΘοΥτ. 1: 
Υ 28 τ᾽ ἐϊχέλευεν ργ., τ᾽ εἰἐχέλευεν οοττ. ὅ: ΧΙ 11 γαίρεμου ῬΓ., 

γαρίεεμοῦ οοΥγ. 2; ΧΙΥ͂ 14 μηίδεμίαν ργ., τε μηδεμίαν ὁοοτγ. 2; 38 

ὅσης ΡΓ., εἰόσης οοττ. ῶ, ΧΥ͂ΠΙ 75 τεϊκμαίρεσϑαι ργ., τεχ] «μαίρεσϑαι 
σον. 2 (10); ΧΙΧ 210 νυν ρτ., νῦν οοττ. 2; ὁρ. ἢ 18 μὲν εἰχλήψε- 
σϑαι ργ., μὲν εἰεχλήψεσθαι οοττ. 2: 

ΧΙ 10 βουλευϊομένους Ῥτ., βουλευο! «μένους οοττ. 4, ᾿ἴἴοπι ΧΧῚ 98 
οἵ, ΧΧῚ 246: 18 ἀλλα!ε: ρτ., ἀλλ᾽ ἀεί ε οοττ. 3: ΧΙΥ͂ 1 παρασκευϊάσασι 
ΡΓ.. παρασχευά εσασι ὁοοτῖ. 4. 

Οὐ πορστδρῃΐαπι ἱρτἐαγ οοάἸοῖβ ὈΥ Ι δ ἐῖβ οπὶ ΡΑΡΥΓΤΌΤΙΙΠΙ βου ρέυγα, 
αὰδθ ῥγίπηΐβ Ρ. ΟἾ τ. ἢ. βαθοῦ β ρθουν α]ραία ἕαϊξ, τίθ Θομϑθγοσθ θυ]- 
οἰπηυβ, απο ΠΙἰγατῖοβ Βυχαπίηο8, --- ααοὰ αἰϊαηάθ φαοαὰθ σοπβίδὲ ---, 

ΠΙΠΘΙΘ 85Π0Ὸ ἴῃ ΘΧρΡΥΙ ΘΠ ΔΙῸ θέγρο αἰ ρ  ηἐἸβϑῖ πη ἕμποίοβ 6880 
Βρραγθί, ἰοθὲ δηΐπιὶ αἰθηξίοπθ ἶὸ Π1Ὶ τϑηνββα, ρϑοοαυθεῖπί: αὐοά 

πιϑηϊΐοβέο ἀγροϊέ ΠΠ ἐ ΓΑ Γ ΠῚ ΒιΠ} τη ΛΞ Δ τοὶ, Γσξτε:Π, Ο -- Θ, ΟΞ Ὲ 

πδυὰ γάτα σοηξαβίο. Αο ἰβπιθπ ἴῃ ἴρ8ὸ {Π|10 Πἰ το ῬΥϊπιασῖο ἱπυθηϊα ποτ 
ἰοεῖ, φαϊθαβ οταίουβ τηϑπηοτία ργαν θυ ἰθἔουτηαία Ἰηἰθτρο  δἰϊοπθιη 4186 

νοσδίαν ᾿ΙὈΙἀἸποβαπι νἱάθαϊαν τϑάοϊθγθ: ἀαᾶπη Οὔ τοπὶ ἘΒ]αββῖο οοποθ- 

ἀθπάμπι οϑὲ, Ὀυθὶπαΐθπι, δὶ Θὰ πὶ «ἐθιιθγθ βθαθδτῖθ, Ἰοησθ ἂὺ τϑοίδ υἱϑ 

ἐπίθγάππι ἀθάποουθ" (νο]. ᾿ ρ. ΥἼ], νο]. ΠΠ γ. Υ; οἵ, Βοοϊκ, ἀθ οοάϊοὶβ 



-- ΤΙΧΧΙΝ -- 

Ιβοογαΐοὶ {υδΙμδεϊβ Γ᾽ δυοίουϊαίο, ἀϊββογὶ. Ηρ θοῦ. 1888). ΝΙΒΠο 

πιΐϊη5 {ΠΓὈΪ δ εἶϊβ ΠΠΘΠΊΟΥΪΔΙΏ ἃ ΥῸ αποάδηη) ἀοοίο τϑοθηβίίαπι οἱ 

σοηβαϊο ἰπἐθγροϊδίαπι 6886 ρ'δηῆθ προ. [π|π|ὸ θἐϊδῃ) ἰἰΟΓΘΤΙΟΤΙ ΠῚ 
τὴΐϊπβ δεὐθηίοσιι πὶ ΘΥΓΟΤΘΒ ἴῃ Θ0 ΡῬοΟΒΙ ἑ βαηὲ, αὐ ΠῸη 801 1πὶ ἰἰέθ ΓΔΒ, 
5Υ}1 8, γοσθ8 τηϊ ΒΟ] 8. οοηἤαπάδπέ οὐ αηξ τϑροίδης, βθὰ θἐϊδπὶ 
γΘΥΌΟΓΠὶ ΤΌΥΠΊ88. υιϑἰἐαίαβ γ6] γοῦθβ γΌ]σΆγΘ 8 ἸΏ80}1{18 αἰέγο Βα δε αδηΐ, 

νου Θχ οοπβαθίιἀϊῃθ οοπὶ ποία ΡΓῸ β᾽ΠρΊ] ΤΊ 18. βου θδηΐ, νοσαθυϊα 
ΘΧΡΙΙοδμάϊ οαυβϑα ἃ ἸΘθοίοῦθ αἰΐασθιοὸ δἀϊθοία ἰῃ ἰθχέιπη τϑοὶρὶδηί. 
ὕπαπη Πΐο ΘοΙμπιθηοσᾶῦο. δ οουα αὐδθ ϑϑὲ ἡμῖν ἴῃ ὐθιηδεϊθ οοπίθχει 
μιὰ ΤΆΓΟ ΒΘΗΒῚ ΡΓ͵ΓΟΙΒΙΒ ΟΆΤΘΠΒ γιά ασ, ἀπ80 ἀποπηοίο ΘΧΡΙΪΙοθίυΣ 
οὐϊΐοτοβ βάμμα ἔπρὶε (οὗ, Β]488. το]. ΠῚ ρῥσαθῆ. Ρ. Ν). ὥπαπι ϑαυτἀθπὶ 

6. ποὶδ ΠΊΒΓΡΊΠΕ]1 οἴ -- σημείωσαι οτίαπι 6886 θχίβίϊπιο, οἵπὶ [Π  θτγα 

( ρῥγὸ βρί για μαῖα Ἰθούϊοηθπ ἣμ(ϊν) Βαρρθαάϊανοσιε ἴῃ ἐθχίαπι ἰπύθυ- 

Ῥοῃθπάδπι (οἵ. αὐ ΧΠῚ 710). Αἰᾳὰθ ἴῃ οοὐϊοϊθαβ οπηπῖ 8 πο. 18 

ἰηδιία βαπὲ πιϑηάδ, αὰὰθ ἀθργανυδίϊοηθιῃ {Π|ᾶπὶ ἰδ πὶ ὈΥΪΠ}18 ροβὲ οτϑί!- 
ο68 αἰνυ!ραίδββ ἐθιηρουϊθβ ἱπιξ πὶ οΘρίββθ ργοθαπί, συϑὶυῦ Υ 28 
[ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένον] ἀφέμενος: οοττ. ΒΙα88; ΙΧ 15. οπι. 

γεωργίας καὶ τὰς: δἀά. Εὰδγ; Χ 20 τῷ δὲ λόγῳ εὐπροσήγορος οὑπὶ 

Ὠϊαία: βθἀ οἵ. Εἔχο Ῥασίβ.; Χ 49 βίῳ παντὶ ἐλαττουμένους οἵπὶ ἰδᾶι: 
βθ0α οἵ, Ρὰρ.Βθτγο!.; ΧΙ 41 χρὴ τούτοις [τῶν ἐπιτηδευμάτων] ζητεῖν: σογτ. 
ΒΙ488: ΧΙΠ 49 τὸν τόπον ὅλον τὸν περιέχοντα [τὴν νῆσον]: ΟΘΟΥΓ. 
ΟΥ̓́Θ Ι; οἰο. Νϑαᾷὰθ αυϊδαιαπι) ἤᾶθο ΟΡΙΠΟΥ Ὑϑοθηβίοηϊβ ἀθ ἱπά βέσία 

ἰπϑιπἴ889 νϑβέϊρια 6886 οοπίθπἀθί. ὥυδθ νϑῦὸ ἴθ Ὀγθὶπαῖίο 8010 

ΠΥ ΒΙῸΣ ὁΟΥΓαρία, 81 ἰοΐαπι ἃ ΠῚ ὈΪΓπ|πὶ ΟΥ̓ ΟΠ πὶ Βρθοίββ, ΓΓΙ 581 πηἃ 

Βιιηΐ, ΓΑΤΊΟΤΆ ΔΕ 46Πι, α8Π| 4186 ΤΘΟΘΠΒΙΟΙΙ [Ιϊἀϊποβαθ ροβϑιηΐ ἐσθ. 

Ουοὰ αἱ ονυἱἹάθηἐϊιβ οὐΐαπὶ οπιϊποαὶ, ἀμᾶ8 τοὸϑ ποίδὈ 1881 Π|8 8 

πιθοσπὶ σοηβίάθσθβ, αὰ80 ἴἰτϊπαΐβ ἱηάοϊθπη Ρἰαπῖ8Β ἀθηηομβίγδῃΐ. 
Ας ρῥυπιπη. αΐάθπὶ ἀΐοαπὶ ἀθ ἰδία, αὐθιὴ Βθηβοὶοσὶ ρο  ββιτπ πὶ 

οὐστα ΘΧ ἰβοογαίθ πα ἰοίο ἴθσθ ΘΧΡΌΪβιι ΠῚ ΘΒΒ6 ΒΌΡΓΆ ΠΊΟΠΕΪ, ΡΟΒΕΧΦΆΆΠΙ 

οοάθχ ὑτῦϊπᾶ8 σαϊσαΐαθ Πιθοτθ βϑηδηἦδθ ἰοΐδη] ἔθγθ πηϑύθγ!8ΠῚ 
αἰζα] τὲ (οἵ, Βαϊΐοῦ δραὰά Βύθιῃὶ 1831 ρ. 210,20, ΒΘηβθιθῦ δὰ Ατθο- 
Ραρ. 1882 ρν. 885,416δ: Εχουγθαβ ἀθ ϊαΐυ, ἰάθη), ἀθ ἰδία 184] ρ. 

9,61). ΘοΘμ Ιββῖ πὶ ὙθγῸ ϑάϊογθβ ἰπ πἰαία ρουβθηθθηάο τὶριἀ!οΥθ8 
ΟΘΗΒΟΙΌΒ ν᾽ θη ἔαϊθβθ, αἀὐᾶπὶ 4ῸΪ οΥδίοσὶ ἰρβὶ βαιβέροοσι αἱ, ὅ8:6 

Ἰβοογαίθβ ἘΠῸΒ πη πὶ ἔαβέ! ἀϊοβ  ββίπηβ ϑγαΐ ἰπ υϑυθὴβ Θ᾽ ρϑπάϊβ οὲ οοἱ- 
Ἰοσϑπἶβ: πϑαπθ ἰαπῖθῖι ἀθβαηΐ ἰοοὶ, αὐϊθαβ γοοδ! ΠῚ ΘΟΠΟΙΒΙΠῚ ΒΙΥΘ 

1π 6 ΠΠρϑηξῖα βῖνο δάθο πιά! σϑηξία ἀἀπιῖβουέ. ΝΙΠΆΤπὶ ᾿πέθυ Οὐ ΟΠ Θ8 
πα ἀ1ο 4 }68, ααΐθαβ σοπιροβιἐοβ ἰθθθ 8. ΠΏ Π118 ΒΘΥΘΙΆΘ σομδβεϊαὐδθ βαηΐ, 

ογϑέϊυ Τ αρθζιεϊοα σἶγο οὐΐάδπι ΒΟΒΡΟΓΆΠΟ ὈΒΙΓΌΘΤΟ ἀθβεϊπαίθ, 4 ΔΠΙΨῚΒ 



-- ΙΧΧΥῚ -- 

ἀἸΠΠσθἢΒ δι. ογαίου, πιαίιβ γ6] στῦᾶνθδ δ τατὺ ΠΘρ]θχὶί. Αἰαιιθ Θεῖα πὶ 
αυδέξζιοῦ 1166, ααδθ τϑ] δ βαπέ, ΟΥ̓ ΪΟΠ68 ΌΥΘΉΒΘΒ, --- 46 ΑΠΊΑΥ ΤΟ 

80 ἀἸποῖο πἶς πο αυδθγθίαν ---, ἰδέα πὶ ἴῃ οἰδαβαα αὐϊάθπι 88 606 

οϑέθπάιϊπι. [Ιάθπὶ ἰπίθγά πὶ ἱῃ ΟΥΑΙ ΘΟ 8 ἀθπιοπβίγε νβ οἱ ἀ6]1- 

Ὀθγδίνῖβ δοοιαϊὲ (οἵ, ΧΙ 88 ἐπιτέλει “ ὦν; ΧΙΥ͂ 74 παραλελεῖφϑαι. 

ὅμως; 112 ἐφίχοντο; ἢ τίς; 149 ἀπώλοντο, οἱ δὲ; ορ. ὙΠ 6 δύνῃ. 
ἴδοις: οπι. Φ), οὐπὶ οοάθχ {{ΓὈϊη 88 8018 ΠΟΠΠῸ] 88 41118 ᾿ΘΟΙΟΠΘΒ 

ἴῃ οἰδιβιϊα πἰαπίθβ ργαθθαξ, απδθ ἴῃ σοὐϊοῖθιβ σα]ρα β δ] ἰοααΐ ΘΟΥΓὰΡ- 
ἐἰββί πηϊβ υϑυθοταπιὶ οο]ϊοσδέϊοπθ τηαίαίϑ οογγθοίδο βυπὲ (οἵ. ΧΙῪὄ 2, 

11, ΧΙΥ 88Ρ, ΧΥ 44, ΧΥΠ 306, 11ὅ, ΧΥΠΙῚ 39, οἐΐδπιη ὁρ. Υ̓͂ 6). 

ΓὩΒΌΡΟΣ γόοσῦ β ααϊθαβάαπι) τ 1 Π}}18 Ὠΐἰαίιβ Θϑχουβαίαῦ, ΠΌΔΙ ΠΆΠῚ 
ΟΥΑΙΟΓ ἰῇ 118 ααοαθ ΘΟΠΟΙΥΒαπι Ρ]ΘΥαπΊα 16 τἱξαυϊέ, αιι8θ ϑβιῃΐ 
τι, ὅτι, πρὸ, περὶ, καὶ (βθὰ οἵ, ΒΘΠΒΘΙΟΥ δὰ Ατϑορ. ρ. 891 54.), οὖν 

(οἴ. δὰ ΥἹ 51 δρρϑῃἊ.), εἰ (οὗ δὰ ΠῚ 29 ἀρροπά.), ἢ (οἷ. δὰὐ ΥὙΠ| 8), 
ἂν (οἵ. 84 ΥἹ 80, ΒΘηβοῖον δὰ Αὐϑορ. Ρ. 2971 οἱ 404,5). Αἰᾳὺθ 
ἴθ ἴογθηβὶθ8 αυϊάθπι ΟΥ̓ ΟΠ θὰ8 δὲ ἴῃ ἀθπηοπβίγα νυ ]8 ἘΠ Ππιῖβ δὲ ἴῃ 

Θρίϑέο ἷβ Δ,ΓΘῸΪ οὰπὶ ᾿ἰαία ΡΟΒΙἱ Θχθιρία οχϑίαπλ. πη ἱπάϊοθ ποἢ 
νοοϑηάδ ἰπ ἀπθῖαπ), οαπὶ οϑίθσὶ αἀυοα ογαίουθθ ἤδὸ ἴῃ ΥΘ ΠηΪΏΒ ΒΘΥΘΓΙ 

ἔαθτγηΐ, οὗ ὦ ἄνδρες οἷο. ἱπ ογαιϊοη! 8. ἰυἀ] οἶα! 8 τιϑ [8 ἸΒΒ᾽ ΠΙΌΤη, 

ὁ ἀγών ΠῚ 38, τῷ ἀδελφῷ ΥἹ 88, διὰ τοῦ ἰσϑμοῦ ΧΙΧ 110, τῷ 

ἑαυτοῦ ΧΙΧ 122, πρὸ τοῦ ἀγῶνος ΧΧΙ 89, τὰ ἡμέτερα ΧΧΙῚΙ 158 (9), 

τὸ ἐμαυτοῦ ὁρ. ΠΠ 14, ὦ ἀρχίδαμε 6ρ. ΠῚ 1, οἱ ἀφαρέως 6ν. ΙΥ̓͂ 1; 
οἵ, ϑἕαπι [Χ] 85, 86, 38: εὖ οἵδ᾽ ΥὙἹΙ 19 (εὖ οπι. ΘΛῚὴ, μὴ οὐ 
ΥΠῚ 41. ΟΘυδθ οὑπὶ ἰΐα β᾽πέ, ἀπ] ἑαιίίο υἷχ σγϑρυϊπιθέθσ, αὐτὰπι ἴῃ 
ΘΟΥΤΙ 50 418. ΘΟ 1018 Γ αὐ θα8, αὶ φυϊάοπι οἰδαβιϊα ϑχοιβαίοηθπι μα θηΐ, 

ΠΙΘΙΠΟΥΪΔ ΠῚ τὙυ]σαίαπη βθαυὶ ἰ᾿ἰοθαξ Ὥθοπθ, ῬγΒΘΒΘγἶ ΠῚ] ΟὰΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟ 
τηθαΐϊα ἴῃ Γ βΒοῖο ἰδέ Γαυ βϑ Π]08 (ἴῃ οταϊοαΐθα8 ᾿ἀἸο} 810 8) Παθθϑς 

ΟΓΑΙΟΥΒ ἔογίδββθ ἱποιιτῖαδθ ἀδπάοβ, οἵ. ΟἿ 86 μοι ἐνθάδε, ΥἹ 82 

μᾶλλον ἐβουλήϑη ἢ. ΑὐἋ ἰαπιθη Ἰονιϊδιὶ σϑυθογαπὶ ΟΟΠΒΌ]Θη8. ἰοΟΙ5. 1118 

ΠΙΘΠΊΟΥΙδπΔ γα] σαίϑπ) ΡΟ θα Π8ΠΊ Θ886 Θϑηβαὶ, απο μἾδ ἢ) γΘγ ΟΤΙ πὶ ἐγδ8- 

Ροβίο ΠἰΙ ἀἴποβα ΠΙΟΓΆΓΙΟΓΌΠΙ ΘΥΤΟΥ Θὲ σοπησηπὶβ: ργϑθίθσα διη χαρά 

ἰπ οὐ. ΧΥΠΙῚ ΘΓ οὐυπὶ Γ τοῦ δήμου. οἱ μὲν οοηέγα τῆς δημοχρατίας. οἵ 
μὲν ἴῃ ΘΛ γϑπαϊ, αὐα οοὐϊοὶβ Γ Ἰθοξῖο βθηξθηξῖαθ πηαρὶβ δοσοπιπηιοάδίδ 
Θβὲ (ορροβίέαπι θϑὲ τὴν ἐχείν ων), οαπὰ Ἰδοῖο γυϊσαία οχ δηϊθοθά θη θα 

ΘΧρ ἰοθίαγ (8 66 τὴν μὲν δημοχρατίαν, οἵ, οἔἶαπι ΤΥ 6). Θυοὰ νϑτὸ 
Βα γὙ6] δ ἰβίοπθ γ8] οὔαβϑὶ ἰο!]θηάοβ παὸ ΟΡ6 6 ἐθχέι ϑἰοἴθηοβ 886 

ἀυχὶ, δάἀγθγβαπέθ οοάϊοθ Γ [βοΐ πὶ δὲ δὲ σϑρυρηδη θι8 ἐπβοτι ρεϊομϊ 8 

πηθέγοῖβ, αἀ8ὸ δϑίαίθ 114 ἰπ πὸ Γγθ ΒΌΠΙΠΙΆΠπῚ ἰἰογίδίθιη ἔμϊ886 

ἀθοϊαγαπί. 5ὅ'ο4 ΠαπΊθγοτιιη βἰμυαΐο, ἴῃ 40 ΒΥ]. 086. πιυΐβθ βυρρτὶ- 



-- ΠΧΧΥῚΪῸ “-- 

πιθηάδθ βυπί, ἤδθὲ οοποθβδὶ δὰ βουϊθθπ! βοϊ απὶ ΓΑ ΟΠ ΘΠπὶ ρου πθηξία, 

ΠΟῚ 84ἃ γτϑυρᾶ. 

ΑἸέοσυιῃ, ααοά αἰ] σϑπίϊαβ πὰπὸ οχρ]οαίασυβ βὰπὶ, δὰ ΥΘΡθ8 
ὈΓΟΥΪ ἱπίοτγυα!!]ο γοροί {8 βρϑοίαι, απο 'ἰη βοογδίθ σσανθπὶ ΨὙἹΤΟΓΏΤΩ 
ἀοοίογα πὶ ϑ9αΒΡΙΟἴομΘ ΠῚ τηούϑγιιηῦ. [π|π]0Ὸ ἰᾶπὶ ϑάϊζογοβ ΤΙ ΟΘΏΒΘΒ 
Βοπβοίθγαπι (αἀ Αὐϑοραρ. Ρ. 166,10, 118,80} βϑοιεὶ πος νἱοσιιπὶ ἴῃ 
Γ ΘΟΟΌΤ ΘΙ ΠῚ ΘΘΠῸΠΒ ᾿πβῖσηθ. 6886 δι ποίαυθσα πε, οὐ Ἰοσῦτη γοοϑΌ] 

δἰϊοαΐαΒ οσουραγοτξ αἰ, αὐοά οὐπὶ ΡϑΏΪ 0 δηΐθ ροβίζιπι θββοϑί, 
πιθιηοτίαθ Εἰ τασΪ πλα]θ ἱπμαθγογοί" (ρ. ΠῚ]. Αἴᾳὰθ Β]αββίυβ, οἰγοὰπι- 
ΒΡ οἰ ΘΠ ΒΘΠΊΡΘΙ π ᾿θοϊ αἰ θὰ 8 ἀι 0118, παπηαυϊά ἴῃ ῬΓΟΧΊΤΙΪΒ Β᾽Π}}}6 

θχβίθὲ, πΠρα4 86 γϑοὶρίθπἀα8, ΘΓ ΟΥ̓ΖῸ Θθ0 πιοάο θχρ !οθίθν “ ὁοηβίϊ- 
ὑπ|} (γο]. Πρ. 1). Εαϊίογθθ δυΐθημ, οαπὶ οΥαΐογθπὶ αἰ] Πρ ἢ ἰΒΒ᾽ ΠῚ ΠῚ 

θϑγα πάθην ἀϊοίοπαπι σϑρϑεϊ οηθηι ρἰαηθ ἔπ β8θ. οχὶβεϊαδυθυϊηΐ, 801ρ- 
(οΟΥΘ πὶ ΡῬοΟίϊα8 48 ΠῚ ΠΊΘΤΠΟΥ πὶ 6118 ΟΟΥΓαρἐδπι οΟΥτοχθταπί. ΝΠ) ΟΕῈΠῚ 
ΒΘΙΤΠΟἢΪΒ οοὐϊἀϊδηὶ 81} σοοαθυΐα ααπαθάδπι νοὶ ἀϊοίϊοπμ8 ἰΐθγαγθ, ἢᾶθο 
ΟΥ̓Δ ΙΟἢἷΒ δὲ ἱποῦϊ δ οὐ οοποϊίαίαθ οοπβιιθίιιο οἰΐδπὶ ΟΥ̓Δ ΙΟἢἷΒ. ΡΟ 86 

οὐ αιοάαιητηοάο δοίαθ δαοίογι τι αἰ αβάδπι ἰῃ ἀ610}18 Γαϊξ, ἸΠΙΘΥ 4108 

ΡΥΔΘοΙραθ Ἰδιἀδπάϊ βαηὲ δαοίογῦ Π106}}} ἀθ στρα] θα ΑἸ θπβίαπι οὲ ἀπάο- 
οἷάθ8 (οὗ, 1187 ἱκετηρίαν τιϑέναι ἀθο 198) οὐ ΑἸ ΒΕ Π ΘΠ 685 οἱ Ηρϑυῖά68 (οἵ, 

ΒΙαβ8, Αἰξίβοῃθ Βογοάβαμπικοιῖς 15 ρ. 71, 8503, 1135 ρ». 348, 1Π 22. 34). 
53.866 811 φιοαὰθ ΒΟΥ ρίουΘΒ ΑἸ ΈΟἱ δ] ΟΠ ΟΠ8 γυῖα πιά δθ ΠΟΓΠΊΆΠῚ ἃ ΒΟΡ ἢ ΒΒ 
Ῥο ββί πιῖπὶ ΘΟΠ ΒΥ πιαίδ πὶ Ποηπ πα] υϑπη πθρθχϑυιηΐ, απο δοουτγας 8 
Θχροϑαθγαης ὙΟἸΚιπαπῃ, Ἠποίοσκ ἀθὺ (ὑσίθομθη ππὰ Ηὔπιου Ρ. 511 

86.; ὙΠΙθπηΒ, ἀὰ οἤοὶχ ἀθβ πηοίβ οἴθὶ ἰθβ Αἰὔαμῃθβ, ἤθνσαθ ἀθ 11π- 

βίσισίίοη ΡΌΌΙ 46 θὲ Βοϊρσίαυθθ 1903 ρΡ. 1.7; ϑίδηρ!, ΒΟΥ ΠΟΥ ΡΒ ϊο- 

Ἰορίβοῃθ Ομ ηβο σις 1905 οο]. 695,7. Οὐᾶτθ οὐπὶ βογιρέοσθ 4] 
ποϑέσα δϑίαίθ ἤοσγιιϊΐέ οΘΙ ΘΌΘΥτΙ πιο ἤδη ἰθρΘ ΠῚ ὈΠΙΥΘΓΒαΠῚ ΡΓΟΡΟΠΟ: 
»Θυδπὰ ἀδὴβ ἢ αἰβοοῦγβ οὐ ἐσοῦνθ 4968 πιοίβ τόρόϊόβ, δὲ χα᾿ ϑββαγϑῃηὶ 

ἀθ 198 ΘΟΥΤΙΡΘΥ, ΟἹ 168 ἐγόιθ δὶ ῬΓΌΡΤΘΒ π᾿ οἡ ρῆϊογαϊξ 16 αἀἸΒΟΟΌΪΒ, 
1 198. ἔδαϊ Ἰαϊββου “" (Ῥαβοδ), Ῥϑηβόθβ ἵ 10, οἵ. ϑαπάγβ δὰ Ῥᾷπορ. ὃ 81). 

ἴαπὶ ἀριυὰ ᾿βοοσϑίθιη βα 8 ἈΠῚΡ]ὰΒ οί ΠΙΠΊΘΓΙΒ ἰΟΟΟΓῸΠῚ ἃ 

αι] οἀππὶ ἴῃ ἀυθιοηθπῚ νοσαίογατη, αἱ θϑάθη νϑῦῦθ ἰὐθγι 

Ἰέθγα πη] 6 Ροβιία ἀθπιοπβίγαηξ, τέο ηθ ΠῸῚ πα Ὀἰία ΠΠΟστιπη, αὰ8 6 ῬΤΟΡΊΘΥ 

ΟΡΡΟΒΙΓ βέαάίαπι νυἱἀθηΐαγ ᾿έθγαΐία θβθθ νοὶ ΧΠῚΠ 45 πόνοις, ΧΥΤΙ 48 

ξένους οἱ πολίτας, ΧΥ̓ΠῚ 44 ἀπορίας, 09 πολίταις, ΧΙΧ 83 νόμων οἱ 

λόγων, ΧΧΤ 194 ἱχέτης, 6ὁΡ. ΥἹ 6. χάρις. Αἰᾳαθ ϑχθιιρὶα οχ οπιηΐθιιβ 
ΟΥ̓ΆΠΟΠΪ ΘΒ ΘΟηρΘββὶ, --- ΠῸῚ ΒΟ Ππὶ ΘΧ 1ἴ8, 486 Πιΐπιβ Θ᾽ οΓαΐίδθ 

ν᾽ ἀθῦὶ ροββὶπὲ νϑὶυὐ ῬαΠα ΘΠ αἰ ΘῈ ---, ΡγΟΥΪ ποῖα 8 πθ ὁπηηΐ αυϊάθπι 

408 ΡῈ, Θγαΐ οὔὐγα ΔὈΒο] ἰδ: 



-- ΤΧΧΥΠ -- 

ΠῚ ΘΓ17 γενομένης... γενόμενος... γενομένης... γεγενημένῳ. γεγενημένων, 
ΙΝ 9 ἐλθὼν... ἦλθεν, 812 τιμώμενος καὶ ϑαυμαζόμενος... ἀγαπωμένην καὶ ϑαυμα- 

ζομένην (ΘΥΓΌΤΘ ὁπ. ΓῚ), ΥἹ δ1Ὶ περὶ γὰρ ἄλλων πολλῶν {περι)φερόμενοι περὶ τούτου, 

ΝΗΠῚΒ8 τῶν ἄλλων Ὀἷδ, 39 τοῖς ἐπιλοίποις " ἐπιστὰς γὰρ ἐπὶ, 48 κάλλους 5, 

88 ποιήσαντες... ποιήσαντας, ΙΧ 45 εὑρίσχων .. εὑρεῖν, ΧΙ] (28 τὴν ἀρχὴν Ὁ] 
οἵ. ΧΙΝ 119 ΧΥΠΓΊΟΙ, ΧΧ 61), 58. πιστεύοντας Ὀΐβ, ὅ8,.9 χρόνον διάγειν. βίον 

διαγαγεῖν, ΧΠΠ 867 περιγεγενημένοι. γεγενημένων, 51 ἔσχεν Ὀΐϊδ οἵ, ΧΙΝ 108,9. 

ΧΥΤῚ 8. 858, 61, 80, ΧΙΧ 199. 272. ΧΧῚΙ 119: 66,9 κατέστησεν (Ὀ8).. καταστάς... 

κατέστη... κατασταίην, 72 τούτου. τοῦτ΄, ΧΙΥ͂ 17 ποιούμενον. . ποιήσασθαι οἴ, 

ΧΠΠ 18,9, ΧΥΤ δδ,0 αὐδίον, ΧΥΤῚ 138, ΧΧΙῚ 85 ἴδσ, 190,1: 34 ἔχοντες δἷ5, 61,2 
κατέστησαν. , κχαϑιστάνα:, 71,2 κινδύνων ᾿. χινδύνους, 81 ἀξιοῦντες Ὀἷ8. 115,6 

πόλεις ἰ0γΥ, 118 ἡμῶν ἰθγ, ΧΝ 29,62 ἔστηκεν... τῶν τότε γενομένων. . κατέστητε 

ες, ὑπέστητε,.., τῶν ἐνθάδε γιγνομένων. τῶν ἄλλων καϑισταμένους (γιγνομένους Γ) 

.ος. γδγενημένους.. γενέσθαι, ΧΥΪ 20 ὑπολαβόντες... παραλαβόντες... ἔλαβον, 

9.30 γεγενημένων... γιγνομένων... ἐγίγνοντο. γεγενημένης, 88 εἰπεῖν, εἰρῆσθαι, 

04. οἷμαι.. οἰόμεθα, 85 χρόνους .. χρόνον, ΧΥΠ 20 πολέμων... πόλεμον, 24 ἔχειν 

εν παρασχεῖν εἴ, 8 δ. 04. ΧΙ δῦ, ΧΧ 122; 971 τῶν συμμάχων 8, ΧΥ̓ΠῚ 68 ἀπο- 

δόσεως. ἀπόδοσιν, ΧΙΧ 10 ϑεραπεῦύων..  ϑεραπαρύειν, 91 ἔκ τα τῶν ἐπιτηδευμάτων 

καὶ τῶν συνουσιῶν ἷδ, 169 λογίζεσθαι... οὐκ ἀλόγως... λογισάμενος, 180,2 τῆς 

φυχῆς .. τὴν φυχὴν .. ὑπὸ τῆς φυχῆς .. καὶ τὴν φυχὴν.. τὰς φυχὰς .. τὰς φυχὰς, 
200 ὄντες... εἶναι. . ὄντες, 2814 πλεονεξίαν. πλεονεκτεῖν, . πλεονεχτήσειν.. 

πλεονεχτεῖν (πλεονεχτιχούς ς Θ),,. πλεονεχτοῦσιν, 385.6 ἀμελοῦντας... [ἀμελῆ- 

σαντες]... ἀμελήσαντας, ΧΧ 12 πρὸς σὲ λεγομένοις... πρὸς ἅπαντας λέγειν. πρὸς 

οὐδένα λέγειν, ὃ γεγενημένων... γενέσθαι... γεγενημένα, 41 ἐπιχειρεῖν, . ἐπι- 

χειρήσειε, 84 διατριφϑέντος διατρίβοντας, 889 βουλευομένους. , συμβεβουλευκότες 

. συμβουλεύειν, 14Ὁ ὀνομαστοτάτους. . ὀνομαστήν, ΧΧῚ 35,0 τοὺς λόγους. τοὺς 

λόγους .. ἐν λόγοις... τοῖς λόγοις, 182 ἀποδεχομένους. , ἀποδέχονται, 2445 μὲν 

οὖν Ὀΐδ, Θρ. ΤῊ 9 ὄντας υἱ8, ΥΠ1 19 σέσωκεν ὉΪ5. 

ἈΑοοθάπῃηςξ 8111] ΟῚ ΟΥΘΌΘΓΓΙΠΙΙ, ααὶ σὰπὶ ΥἹΓΊΒ ἀοοίβ Βα Βρί ΟΙ ΟΠ ΘΠῚ 
πηουϑυϊηξ, ᾿πϊασῖα. ἔθ 6η πιαἐ 08 ῬΆΒΒῚ βιιηΐ: 008 πο 'π ἀπὰπὶ 

ΠΟ] ]Θῖββθ βαίβ ᾿αῦθο, οὐπὶ δὰ ᾿ἸθοϊοηθΒ βί πραϊαβ ἴῃ ΔρΡρθπάϊοθ οὐ οᾶ 

68 ΒΠΠΟίΔΥΘΙΠΙ, 4186. ὙἹ ΘΒ ΠΣ ΠΘΟΘΒΒΒσΙα ΘΒ886. 
ΙΝ 82 εἰς ἐκείνην... βἰς (σοτῖ. Β]. ΝΑ τ) ἄπασαν, Υ᾽ 851 στρατοχλέους οἱ 

στρατοχλέα απ αἰθ8 (ἰογέατη (61, ΠΟΌΓΘΘ), ὙΠΠῚ διατριβόντων ὈΪ8 (ΡοΟΒίαΓ. 
σοττ, Ἅ.), 1314 τοὺς ἄλλους (461. Β].). , τῶν ἄλλων, ὙΠ 89 πρὸς τὸ μνη- 

στεύεσϑαι ((46]1. ΝΔΌΘΓ). . μνηστεύήοντες. ἰδ14. ἐπανελθούσης αὐτῆς (ὁχ [μποἶᾶηοῸ 

σοΥγ. ϑϑῦρρο Β8. Β].).. τὴν αὑτὴν γνώμην ἔσχον περὶ αὐτῆς, 423,8 γενέσθαι 

κριτὴς. γενέσθαι {(χαὶ χληϑῆναι δἀἀ. ΘΛ, ππᾶάρ χληϑῆναι Β].) κηδε- 

στής, ΧΙ 48 ποίησιν ὈΓΠῸ (ροξίθυ. οοὺτ. Β58.), ΧΙ ὃ τοῖς μὲν γάρ ἄλλοις... 

τῶν ἄλλων (οπι., ΓᾺ Β8. Β].) ζῴων... ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις, 12 τὴν πολιτείαν... 

βελτίστην τῶν πολιτειῶν ((οτγ, Β8.), 26 αὐτῇ χρῆσθαι... αὑτὴν (ἀ6], Β5.) προέχειν, 

41 τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην. τὴν αὐτὴν (ὑοΥγτ, Ὗ. Β].) φύσιν, 51 πλεῖστα 015 (ΡοΒίθυ. 

σοττ, Β}.). ΧΠῚ 82 ἅπαντας τοὺς ἐχϑροὺς ((6]. ὅϑαιι!ρμε Β8. Β].)... τοὺς τ᾽ ἐχϑρούς, 

41| καλῶς 18 (ροβίδσ. ὃχ ἴῳ οοὐσ. Βϑ, Β].), ΧΙΝ 11 πρὸς (ὁογγ, ΟΟὈ. Β].)} ὑπερ- 
βολὴν... πρὸς τοὺς ἀγῶνας, 88 τῶν ἄλλων ὡλιγώρησεν,,,, περὶ τῶν ἄλλων (ΟΟΥΤ. 

Κις, καὶ τῶν λοιπῶν, 118 οὐδεμίαν τιμὴν... ταύτην τὴν τιμὴν (ὁοτγ, ΒΒ.), ΧΥ͂ 86 



-- ΊΤΧΧΥΠΙ -- 

πόλιν ὈΪ5 (ροβίοτ, 46]. Β5., οὗ, ΣΤΙ͂Χ 8305), 49. πολίτας ἀπὸ πολιτῶν. τῶν ἡμετέρων 

πολιτῶν (46]. Β5.), ΧΥΠῚ 9 ἀπολωλεκότες Ὀΐδ (ροβίθι. ον. Β5.), 48 ἐπιϑυμιῶν . 

ἐπιϑυμίαις (ΟΥ̓. Β, 54.), 49 ἐνόμιζον Οἱ (βοπίρυ. ὁοττ. ΜΘΉ]οΥ), 18 ἀνθρώπων [18 

(ρυϊ8 ουγοῦθ οἷ. Γ ρὲ. Β8.), ΧΙΧ 41|2 διατρίβοντες (ἀ6]. Β5.)}.. διατρίβειν. 

τῶν περὶ τὰς δίκας (τῶν περὶ τὰ δικαστήρια διατριβόντων Θ ΔΛ), 118 ἅπαντας τοὐὺ- 

τους. . ἅπασι τοῖς Ἕλλησιν (ΟοΥγ, Β5.), 128 συμβέβηκεν Ὀἷ5. (ρτία5 σοτγ. ΟοὉ, Β].). 

108 διαχειμένους δ (ρΡοδίθγ. οοττ, Καὶ. Β].). 190 ὁ τοιοῦτος (ἀ6]. Ζεἰ.2) .. τοιοῦτος 

ἂν εἴη, 214 ἐκ τούτων. . ὅτι ταῦτα (ἀ6]. Ζεϊ1χ), ΧΧ 182 προσαγορευομένοις 8 

(ρτ8β οοτγ, ϑϑορρο Β5. Κα), ΧΧῚΙ 1814 πρὸς ἀλλήλους υἱβ (ροβίογ, 46]. Β].), 
δ πόλις 8 (ροβίου, ἀ68]. Β8., οἵ, ὶ 89, 138), 188 εἰρημένοις ὈΪΒ (ργ 5 46]. ΠΟῦΤΘΘ 

ΒΙ.), 192 ῥηϑῆναι Ὀΐδ (ροβίου, ἀ6]. Ὁ. Β. Β5.), 250,0 ἀπασῶν τῶν... πόλεων. 

ταῦτα δὲ... ἀπάσας ταῦτας (61, ΒΆ. Β].). . πλὴν τῆς πόλεως (46]. Β. Β}].), 210 

οὕτω δὲ Ϊ8 (ργία8 σοΥτ. ΑἸ ΥΘΟΠΟ), ὁρ. ὙΠΠῈΠ19 τὴν πόλιν... μίαν ἑκάστην τῶν 

πόλεων (ἀ6]. Β].), 231 τὰ μὲν γὰρ τοιαῦτα, , καὶ τῶν τοιούτων (ἀϊδρ!!σοὶ Β] 5510), 

ΙΧ ὅ τὸν νῦν μέγαν... τῶν νῦν ((6]. Β],) παρόντων... ἣν νῦν (οἴῃ. ς δῃΐ6 0.) ἔχεις. 

Ναπο ἰᾶπὶ 1188 σομβ᾽ ἀθγθηλιβ ᾿θοϊοπθθ, απ8θ0, οαπὶ ἴῃ Γ τϑρϑίϊ- 

ΠΟ ΠΘ πὶ αυδηάδπι πηοϊθβέϑπι Θχ ἢ θϑαμπί, ἴῃς οὐ !οῖθιιβ να] ρ 18. ἢδς πιδοῦϊα 
ἸΌΘΓᾶΘ Θ880 αἀϊοιπίαγσ, πᾶ βυπύ: 

ΠῚ 91,2 ἄν γε σωφρονῆϑ᾽ (ἄν γά μοι πεισϑῆτεα ΛΔ ΠΟῦΌτΘΟ Β].). , ὥστ᾽ ἐὰν 
σωφρονῆτε, Ι 9 ἔσχεν... εἶχεν (ἣγεν Λ οἵ, 8. δὰ Αὐϑορ. μ. 92), Υ 19 δ᾽ αὐτῷ 

(461. ΒΙ.) ἐξείη, . ὅτι αὐτὸς (οἴ. Λ), 89 ἐκεῖνοι μάλιστ᾽ ἤμελλον πεισϑήσεσϑαι μὴ 

εἶναί μοι χρήματα Γ τε ὃ 1] ἐχείνους μάλιστ᾽ (ἄν) πείϑειν φόμην μηδὲν εἶναί μοι ἡ 

Β]., ΠῚ 34,58 ἐξ ὧν ἔμελλεν ὈΪΐ8 (ροδίου, οοΥγὶ Γ ἀπὸ. Ργ.), 961 οὐ πολλῷ δ᾽ 
ὕστερον χρόνῳ (οχ. ΘΛ 5. Β].). .. περὶ δὲ τοὺς αὑτοὺς χρόνους, 82,8 μετὰ μὲν 

τῶν πολιτῶν (τῆς πόλεως Λ, οἵ, 8.) .. τοὺς βελτίστους τῶν πολιτῶν, 58 ποιήσαντες 

,. ποιήσαντας (δράσαντας ΘΛ Κ8.), 62. οὐ μόνον αὐτὸν.  ϑεὸν αὐτὸν (οι. ΘΛ 
Β8. Β].) ἀντὶ, ΙΧ 1 εἰς (ἐπὶ ΘΛ 644.) τὴν χώραν... εἰς τὰς αὑτῶν, 24 μειζόνως 
ἢ .. δοκεῖν εἶναι μείζους (εἶναι δοκεῖν ἀχριβεστέρας τῶν συμβαινόντων ΘΛ 664}. 

[Χ] 18 τοῖς ὅρκοις ἐμμένων... τοῖς ὄρχοις (νόμοις ΛΠΣΥ Β. ΒΒ. Β].) ἐμμένειν, 

ΧΙῚ 2 μετὰ πλείστων ἀγαθῶν. μεϑ᾽ ὧν (ὧν ΛΠ, δι᾽ ὧν οὐἰά. ὁχο. ΒΕ), 231,8 ἐξ- 
αμαρτανόντων ἢ... ἐξαπατώντων... ἐξαμαρτάνοντας (ἐξαπατῶντας ΛΠ... ἐξαμαρ- 

τάνοντας. 45 τοὺς πλείστους ἄν εὕροιμεν πλεῖστα (μάλιστα ΛΠ Β].), 51 διδάσκετε 
τοὺς παῖδας. διδάσκετ᾽ (ἐδίζετ᾽ ΛΠ οαἀᾳ.) αὐτούς, 51,8 πιστοὶ καὶ δίκαιοι. , καὶ 

δικαιότατον (βεβαιότατον ΛΠ οἰά. δχο. Β5,}),, ΧΠῚ 232 ἅπαντας τοὺς ἰδόντας .. 

ἅπαντας (οἴη. ΘᾺ οὐ. οχο. 5.) τοὺς ἀγῶνας εἵ. ΧΥΠῚ 58, ΧΙΣΧ 118. ΧΧ 865,6 

φαυδίου, ΧΧΙ δὴ ἰδ; ΧΙΝ 14. λέγειν περὶ... εἰπεῖν (ὁπ). Θ᾽ ΜΟΠΪοτ). . πολλάκις 

εἰρήχασιν, ΧΥ 16,17 σωτηρίαν. σωτηρίας (ἐλευϑερίας ΘΛ εἀ1.), 80 συγγνώμης... 

συγγνώμην (οι. ΘΛ Β8. Β].), ΧΥῚ8Β τοῦ δὲ πατρὸς βασιλεύοντος... οἱ πατέρες 

(πρόγονοι ΘΛ Β5. δὰ ΑΥτϑορ. Ρ. 166) κατέλιπον, 48 οἷαν εἶνα: (οη. ΘΛ Β8.) χρὴ 

παρὰ μόνοις ἡμῖν ἐστιν οἵ, ξ 18, 82 ταυτησὶ τῆς πόλεως. . μεγάλων πόλεων (08). 

ΘΛ Β8. δὲ Ασϑορ. μ. 166, 325), ΧΥΤΠΠ 18 χρὴ .. χρὴ (δεῖ ΘΛ Β5. οἵ, ΧΙΝ 180), 

41 ὀρθῶς... καλῶς... χκαχῶς,. χαλῶς (ἀσφαλῶς Λ Β5.).. ἀπλῶς (καλῶς Θ ΛΔ), 
ΧΙΣΊΊ14 καὶ τοῖς τοιούτοις (τηλικούτοις ΘΒ, Β|.).. τοιαύτης οὖν... τηλιχούτου 

πράγματος, 265 λέγειν (μένειν Θ᾽ Β].) καὶ πονεῖν ἐπὶ τοῖς λεγομένοις, ΧΧ 84 τοὺς 

μεγίστους (οἴῃ, Θ᾽ κινδύνους... τῆς μεγίστης (οηη. ΘΛ ΒΒ. Β].) ὕβρεως, 49 τῆς 
γυχτὸς χαὶ τῆς ἡμέρας... οὐδεμίαν δ᾽ ἡμέραν (οὐδένα δὲ χρόνον ΘᾺ εἀἀ4.), 61 τῶν 



-- ΤΧΧΙΧ -- 

παρόντων χαχῶν .. τηλικούτων καχῶν (οπη. ΘΛ οἀπἢ. ρμ]θΥ 6), 72. ἂν ἤδη (οὁΠ|. 

ΘΛ Β8. Β].}) μοι... ὃν ἤδη μοι, 114 τυχεῖν δόξης ., τὴν καλλίστην δόξαν (οι. 

ΘΛ εοἀὰ.), ΧΧῚ 93 παύσειν... πεπαυμένος (οἴη. ΘΛ Β].), 106 δεσπότας τῶν ᾿Ἑλλή- 

νῶν. μέρος αὐτῷ τῶν Ελλήνων (οἴη. ΘΛ Β5. ἀα ΑΥδορ. Ρ". 166), 118,4. τὸν λόγον 
τὸν περὶ τῶν πολιτειῶν. περὶ ταύτης τῆς πολιτείας (οι. ΘΛ Β. 85.), 144 συνιδεῖν 

(ο. ΘΛ)... καὶ ῥᾳδίως συνιδεῖν (46]. ΒΞ. Κι), 162 τοὺς ἄλλους Ἕλληνας (τὰς 

ἄλλας πόλεις ΘΛ οἀὐάᾷ, οχο, Β85.).. τῶν μὲν ᾿Ελλήνων, 6Ρ. ὙΠ 1012 ποιεῖσϑαι... 

ποιήσεις (ὁ. Φ). , ποιήσῃς. . ἐποιησάμην, 

58 η0 ἴῃ Γ᾽ Ποπ}}}} αὐϊίθι Ἰοραπέμυν Ἰοοὶ, φαὶθαβ γοθθ8. ψυδθάδιῃ 

τ ΔἸ θβίο ΠΙΆ ΟΤΊΙ ΠῚ ΘΥΤΌΤΘ τϑρϑεϊίαθ βυηΐ σνϑὶαΐ: 
[Ἦ 80 νέος ὧν ἔτυχεν... πρεσβύτερος ἣν ἔπραξεν (ὧν ετυχεν πραξεν Γ) ΚΕ 484 

μου κατέστη... μου ἐγένετο (μου χατέστη Γ: ἀπθίππ), ΥἹ 4 οἴομαι, . ἄρξομαι 

(οἴομαι Γ), 35) τῶν ταλαιπωριῶν οὐδεὶς τῶν συγγενῶν (ταλαίποριων Γ), 86 ἢ πλείω 

χρήματ᾽ εἰσήνεγκαν ἢ κάλλιον ἐχορήγησαν (ἢ καλλίω χρήματ᾽ εἰσήνβγχαν Γ᾽). δὶ περὶ 

γὰρ. διαίπερι Γ)φερόμενοι περὶ τούτου, Υ|1 18 καλῶς ἔχειν... τοῦ καινῶς 

(ἔχειν δα. Γ. μετάσχωσιν, [Χ 18 μηδ᾽ ἐπὶ ταῖς. ἀλλ᾽ {ἐπὲ 84. Γ) τοῖς ὅπλοις, 

ΧΠῚ 8 (ἀνδρὸς δἰ. ΓῚ ποιεῖν ἀνδρὸς, ΧΙ 108 τῆς ἡμετέρας ἡγεμονίας (εὖδαι- 

μονίας ΓῚ .. πρὸς εὐδαιμονίαν, 161 τῆς νῦν ἡλικίας. τῶν {νῦν δα. Γ. συμφορῶν, 

ΧΥ 61,32 γιγνομένων. , χαϑισταμέάνους (γιγνομένους Γ: ἀπθπ})... γεγενημένους... 
γενέσθαι, ΧΥ͂ΠΙ 4 τοῖς τοιούτοις .. τοῦτοις (τοῖς τοιούτοις Γ ΠΙοη.), 106 πλείστους 

εἰς πλείους (πλείστους ΓῚ), ΧΥΠΙ 16 κινδύνων... καχῶν (κινδύνων Γ), ΧΙΧ 119 οὖν 

τὸν τρόπον. , καὶ τὸν χρόνον (τρόπον Γ), 185) ἐκείνην δὲ τὴν ἐπιστήμην. . καὶ τῇ 

φύσει καὶ ταῖς ἐπιμελείαις (ἐπιστήμα:ς Γ), 819 116 καταστάντες οἱ πολλούς απϑοαδηι 

γοροιϊία, ΧΧ 19 τὰς δυσχερείας... ἐπὶ γήρως (ἐν δυσχερείᾳ Γ), ΧΧΙ 10] ἀρχηγοῖς 

γεγενημένοις... καὶ διδασχάλους τῶν τοιούτων {γεγόνασιν αὐ. Γ οἵ. ἃ 909), 1172 

ἔδοσαν τὴ πόλει: τὴν ἀναίρεσιν, , ὅτι τἀναντία {τῇ πόλει δα. ΓῚ τυγχάνω λέγων. 

ϑ'ϑἃ αὐ οΘοποθάδημβ, ΠΠὈταυῖοβ πᾶὺ ἴῃ γ6. ΠΟΒΗΙΠ]ΠΙΔΠ ΘΥΓΘΑΥ͂ΙΒΒΘ, 

αυοά ἴῃ ΠὈγῖ8 σα]ραὶῖβ αν τασῖτ8 ἀοοιἀϊξ, ἑϑπηθη ᾿Βοογα 8 8108 ἃ γ ΓΒ 
ΤΘΡΘΕ ΙΒ ΠΟ ΟΠ ΠΪΠΟ ἈΡΠΟΙΤΘΠΒ ΡΙῸ οοῦίο πη Θχρ]ογαΐιβ δὲς; 4 6Πὶ 

ΘΧ ἈΓΌΪΕΓΙΟ ΘΟΥΤΊσΘΓΘ. ΠΙΠΌ8ΠῚ μ᾽ δοθὈϊ. Οαἷπ οἰϊαπι οοάϊοὶβ Ογθὶπ 8.18 
Ἀπ οίοτ (α8. πηθπιοσῖα γὙυἱσαία πη] ΐο 5 ρου θυ! ἀθηΐθυ ἈΡΡΑΤαΪ,, ΟὑΠὶ 

ΡΟΓΠΙυΪ 858. ̓ θοίομθβ 1148, αυ8θ ἰπ οοά. Γ 8010 τϑρϑεϊοπθπὶ Παρθηΐ, 
οῦϑι. οἴροίαθ θβ86 υἱχ ροββὶί οσϑᾶϊ, Νιπηΐσαπιὶ νοοαῦυϊα ἰἑθγαία 6. πιθ- 

ποτα ψυϊραία ἀθ ἱπάπδίσα ΘΧρυΐβα βυηΐ, αἱ Θ]οσυ 0 η86. να αΐα ΒΘΙΤΊΟ 

ΘΌΪ ΙΒ οοΟΠΒρίοθγθίυῦ οἱ --- πὲ οουγθοίουθιιβ υἱ θέ --- Ιβοογϑίθ 

ἀρ. Θαοά γϑοθηβίομΐβ σομβα] ο ̓ πβεϊξαϊαθ ΠΟ] 6 ἢ ἸΒβί τη πὶ δὲ ἴπ- 

ἀϊοῖαπη, οὐΐπ8β ποτα ἔπους ΠΙΘΠΊΟΥΙ πὶ γα Π 3 ΠῈ| ΘΧ ΟΡ ΠΟ ΠΘ ἰθπΊ ΓΘ 

οοποθρίδ ΘΧΑΘα]ΌΔΓΘ ΘΧΡΙΔΠἃγΘ ΡΘΥΡΟΪτΘ. Ομθ πὶ ΘΟΥΓΕΡ ΪΟἢἿἷβ ΟΠ 6 ΠῚ 

ἴῃ οὐ οῖ θ8. να] 8818. Δ|118. ἀαοαυθ ἰοοῖβ ΘΟμΒρΡΙ οὶ ἸοΠρΊαΒ ΡΟΓΒΘαΩΪ 

ΒΡ γβθάθο, αυοῃίδτη ἀἰγυβιαβ τηϑιηοτῦῖδθ ΠΥ ΪΠδ8 ᾿πἰδοίαθ οἱ νυ]ραίδθ 

ΠΤ ποβ6. γθοθηβιίβθ ἴδ πὶ βαί8 Θχρ] δία θβί. 
Ῥογρϑιιοα ἦθ πηθπἷ8 ἴῃ τηθπιοτία συϊρσαία ἀυοαθ ἔγθαυθῃ- 

εἰββ᾽ πλῖβ 80] ο᾽α πὶ, αἀαᾶθ᾽ οᾶϑιι φαοίίαπι πδία ϑιΐ 80. {ΠΟ ΥῚΒ Β᾽ Π] 10 Ὲ85 



-- ΙΧΥΧ Ὀ-Ξ 

οΟΠΙ πηι ἐϑέβ ἀυὐ βουὶρίασα οοπέπιια π|8}6 αἰδιαποία δὰ: 8110 ᾳφυοάδπι 
ΘΥΤΌΤΘ. υδθ ρϑιοὶβ ΘΧΘΙΠΡ] 8 Αἰ αὐϊβ εἷο ἢ] υβέτο: ΚΡ 46 παῖς ὧν 5» 
πεσὼν Λ, Υ̓ 42 ἔφηνέ τις ὡς οὖσαν Σ» ἔφην ἔτι σώσουσαν Λ, ΥἹ 11] 

φϑόηι σχόμενον Σ» φϑόη ἰσχόμενον Λ, 18 πασῖνος πάρον Σ» πᾶσιν οὗς 
παρὼν Λ, 20 ἀνταρχεῖν "» αὐταρκεῖν Λ οἵ, ΧΥ͂Ι 19, ΙΧ 14 πεδίων Σ» 
παίδων Θ, 18 μηδὲνα τῶν Σ» μηδὲν αὐτῶν Θ οἵ, 6ρΡ. 1 2, ὁσιότητος 
Φ» ϑειότητος ΘΛ. ΧΠῚ ΟἿ αὐτονομίας 5» αὐτὸν μίας Θ, ΧΙΥ͂ 142 τὸ 

ναυτιχὸν Σ» τὸν ἀττιχὸν Θ., 16] χιλικίᾳ Σ» λυχία Θ, 184 ἅμα 

ἄλλα Θ, ΧΥ͂ 58 ἱχετῶν ἢ» οἰχετῶν Θ, 6] οἱ πῶς ἢ ὅπως ΘΛ, 6] ἐποι- 

σόντων ἢ» ποιησάντων ΘΛ ρμγ., ΧΥ͂Ι 8ὅ με λέγων Ὁ» μελετῶν ΘΛ, 62 

ἔστιν ἃς Ὁ τινὰς ΘΛ, ΧΥΙ 131 ὁπότερον ἢ» ὃ πρότερον Θα, ΧΥ͂ΤΠ 12 

χρησαμένην Ὁ» χρησομένην ΔΛ χρήσωμαι νῦν ἣν Θ, 24 εἴ ποτε Ὁ 
ἐνίοτε Λ, 38 ἂν τοὺς Ὁ» αὐτοὺς Θ, δ2 μένειν Ὁ» μὲν εἶναι Θ, θ4 ποιεῖν 

ᾧ» νοεῖν ΘΛ, 12 μιχρῷ μὲν ὄντας Ὁ μιχροῦ μένοντας Θ, ΧΙΧ 11 εὖ 
τυγχάνει Ὁ» ἐντυγχάνει ΘΛ, 98 ὀνήτωρ Ὁ» ὃ ῥήτωρ Θ, 108 φλαῦρον 
» φλυαρὸν Θ, 314 γε λανθάνειν » γελᾶν ϑανεῖν Θ, ΧΧΙ δῦ ἀλλ᾽ 
ἅπερ ἅπασιν » ἀλλὰ παρὰ πᾶσιν ΘΛ, 63 σχιωναίων » σικυωναίων 
Θ, 181 τὴν εἰχῇ ἢ» τῇ νίχη Θ, 2600 παρὰ πλείοσι Ὁ» παραπλήσιον 
ΘΛ, ὁρ. ΙΧ 8 ἢ σοῦ Σ» ἧς οὐ Φ εἰο. 

ϑ'ϑα φυοπίδηη ΕἸ Ὀϊη 018 πη πχοΥ πὶ ἐούα ΠῚ ΠῸ ΠΑ Ὸ8ΠῚ ΤΘοθηβἰ ἐπὶ ἢ. Θ. 
ΘΧ ΔΥΌ ΓΙΟ ἱπηπη δία ΠῚ 6886. βέαζι! πηι8, ΟὈϊοϊαί ααΪΒρ᾽Πι, ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘΠΙ 

φυδηάδη 8.080 οἰ 8 ῥσοαϊ, αᾶθ ἢπ σοαΐοθ 110 β οτϑοὨ] θῈ8 

ΠΟΠΏ.}}18 θχβϑίθη:. Νϑρθ δ} Ἠοίθηα (ον. 1.) Ἰοσίξυν ἑλυκώνιος, 58 
Βυβίτγ!ἀθ (ον. 11.) ἑλικώνιος ἅμα τοῖς ἑταίροις ϑεοδώρωι καὶ εὐσταϑίωι, 5} 

οὐ δίϊοηθ οοηΐγα Βορ βία (ου. 111.) ἑλικώνιος ἅμα ὑπατίωι, 5} ΕπιαρΌΓΤα 
(ον. ΤΥ.) ἑλικώνιος ἅμα τῷ ἑἕταίρωι εὐσταϑίω, 8} οταίϊουθ δὰ 1)6- 

ΠΙΟΠΪΟ ΠῚ (οΥ. Ὑ.) ἅμα τῶι ἑταίρωι: εὐσταϑίωι, 5} ογαϊΐομθ δὰ ΝΙ- 

οοοίθιῃ (οτ. Ὑ1.) ϑεόδωρος ἅμα εὐσταϑίω. [πάρ ΗΦΙΘΟΙἑ ΠΠῚ αθπάδπὶ 

ΟΠ Βοοῖβ Τμοοίοτο, Ἐπί! ϊο, Ἡγραΐ ᾽ν ᾿βοογαίθ αἰϊαιιαπάο 
ΘΙΑθΟΥαΎ 886. οἰ ποθὲ, ἰὰ ᾳαοὰ ποὴ δηΐθ ποθι δϑυὶ Ἠοπιδηὶ, ᾿πΠῚΠΊ0 ᾿ρ 818 

Βυζδῃ ποῦ πὶ ἐθπηρουθιιβ ἔαοίιΠ) 880 ποηλϊπα ΡΤΟρτα Ηθ]ἸσΟΠΪΙ, 
Ἐπαιβίδεμ!!, ΗγρδΕ βἰπὸ ἀυθῖο ἐθβίδξυσ. Νϑαὰο ἴΠβθηθτΒ ΘΥΓΥ αὶ, 
αυὶϊ δὰ δυάδα ποίην (8. γ.} ργονοοδηβ Ἑλικώνιος σοφιστὴς Βυζάντιος " 

ἔγραψε χρονικὴν ἐπιτομὴν ἀπὸ τοῦ ᾿Αδὰμ μέχρι Θεοδοσίου τοῦ μεγάλου 
ἐν βιβλίοις τ Ἡο]ϊοοι απ ΠΠΠπῈ ἰμἸεἶο Βαθο! Υ. ν. Οἴν, π. ἤογυΐββθ 

οθηβῖέ (ἴτηβον Γ]αἰοπίοχί, ΝΟΝ θη ἀονὺ Οιηροι (ΘΒ 80 οὔ 

ἀθν ΝΥ βθθηβο. 1892. νυ». 180). 5 αιΑ}}5. Γαοτὶς νἱγοόυαπι ΠΟΥ ΟΡΘΙᾺ 



-- ἸΧΧΧΙ --- 

δὲ ἰαῦοῦ "Ὁ Ὑοταπι ΒΥΖϑΙ ΠΟΥ ΠΟ ἴα 1886, βουὶρία απδθάδηι δηθαῦδ 
ΘΧΘΠΊΡἢΒ νἈΓ1Π1Β Δ] 1εἰ8 δι ταϊοηθηι ΡΠ] οΙοσίοδι ρου γα οίαγθ δὲ ΠΟΥ ΠῚ 

θα ομΘ πὶ ΟΥ̓ ἐϊοα πὶ ΘΌΓΆΤΘ ΠΠΟ ᾿ΠΙΘ᾽ ΠῸΒ ΘοΟηβίδί, ροβίαιδπι θη ΡΟΥ ΠῚ 

ΡΓΟΤΏΠΙ --- οί ἰβ ΑἸοχϑηάνίπεθ οἱ Ἐοιμδπδθ --- βίυἀϊα ϑὲ ρϑοοαία 
ῬΆΡΥΣΙΒ ἱπγυθηδβ ᾿ΠΠπβέγαία βαμί, Αἴᾳιθ οέϊδη οοάϊοθιη {τ ϊπαΐθιῃ 
ΘΧ ᾿ἰδγὸ β8θο} 1]. γ6ὶ Π|. ρ. ΟἾγ. π. ὑπὸ αἰΐέθσογθ οοάϊοθ ἰηέθυ- 

ἰϑοίο δοουγαιββίπιθ ἀἰθβογιρέαμι 8806 Θχ πιθηάϊβ βουϊρέσσαθ οτέμο- 

ΒΥδρ ἢ οἶβ Ργὸ οθγίο ΘΟ ΘρΊΠημΒ; ἀπ80 ἴῃ ΘΙ οΟὨ ᾿δπὶ ΘΧΘΠΡΙῸ οθτίθ 
ἔαθγαπὲ δὲ Ὁ {10 πορίθοία βαπί. Οὐδ ΟὟ τϑὴὶ {ὐπ᾽ μη 018 διιοϊογ ἐδέθη. 

αυδίοι ϑιιρτα ἀθ πἰνγίπιιβ, αἱ Ἡθ]σΟ ἰβέϊβ ΟΥΘΟΘὨΒΙ ΟηΘπ “ τϑίθυτὶ 

ὨῸῚ ῬΌΒΒ6 ἰῃ μιοραίαϊο θϑί. ὙγτῸ8 δαυΐθαι {Π|08, 41 οὐ Θ 8.186 

ΠΙΘΠΊΟΥ ΠῚ ΡΟΒίθυΪβΒ ρ]οτοβθ ΒΘΥΥ Δ 6886 ἀπχϑγιηΐ, Ὠ1}}} αἁἰϊυὰ 

ἔϑοῖβθθ θχ βεϊ ΔΎ ΘΕ], σᾶ πὶ οἱ --- ΘΧ ΘΟΠΠἢΐ ΠΙΡΡΆΓΙΟΥ ΠῚ τἰ8ι1ι --- 

πθτασα. δάππι ({ὐὙ Ὁ] πα εῖβ Ἀγ θέ ρα π}) ρου] θρογθηΐ δὲ δὰ θχθιηρί πὶ ἀθ- 
Ρ᾽εἴαπι θιθηἀαγθηΐ, ᾿θοιοηλθι8 αι θη Βάδπη ρσαν]ου ὈῈ.5 ν 9] ὁχ οοάϊοθ ἢ|10 

Υ6] ΘΧ 4110 ἃ] Π48 ἀγοθββιίο ἴῃ ΤΠ ΥρΊη6 δά ϊθοίθ, ΟὟ 8 ΟρΘΥδ6 γϑβεϊ μία 
ἴῃ {Πτυϊηαίῖθ οἐϊαθηπαπο ἀθργυθ θη απίμγ, οατῃ ᾿δοίομθ8. γαυαθ 8Ὁ ἶρβὸ 
᾿θγατῖο (δὲ ἃ οοττ. 25) οχ δγομοίγρο δαάάϊίαθ, ψιὰδθ νυϊραΐαπι ΠΟΙ- 

ΠΕ ΠᾺ 81}) ΠΙΘΠΊΟΤΙ πὶ ΘΧὮ θη ΐ, Υἱτὶ αἰϊσαϊα8 ἀοοίὶ ἱπά ιϑέτίατῃ ν᾽ ἀθα πίῃ 
τϑάοθῦθ Αἰᾳὰθ οοὐϊοὶβ {ΡΠ 18 οὐ αἐΐοπθβ Βθχ ρυΐοσθβ 8ο1αθ, ἰὰ ψφυοά 
8} ΒΟΥ ΡΕΟΠΘ8. δὔγπηαπί, αν ἩδἸοοπὶο οὐ 8060 }18 τοιγαοίδέηθ βιιηΐ, ΘᾺ ΠῚ 

Ἰϑοξϊομθβ γασῖαθ ἴῃ Γ ἃ πᾶ Ῥτὶπηα Πἰουῖβ ἀπο! 8 ἀρρὶοΐβθ αἰέτα 
ΟΥ̓ΔΕΙΟΤΪβΒ οοἴαγαθ [ὨΠἸ0πΔ ὩῸἢ Θχβίθηί. Αὸ ἰδπιθ Οἰ ἀἸοαΥ ΟΠΙΏΪηΟ 

δοη μοίθβί, υὐγὰπὶ ΘΟ ον 8. ναγθέαμβ {16 ἴᾶπὶ ἴῃ ΠΠΘ᾽ΙΟΟ ἢ} ΘΧΘΙΊΡ]Ὸ 
ἀπέϊααο ἔχθει Δἢ ΘΧ 4110 το Ὁ δὸ ᾿ιϑυβία β., απ (6. οαιιβα ΟΠ 8 

ψαδίξιονν Γοσιπὶ ᾿ΠΠοσὰπ) ἸΆΌΟΥ ΠΟΌΪ δηιθραιβ οἱ ῬΥΟΥΒΙΒ ἱπΘΧρ]]- 

ΟΔΌ}}18 οϑὲ. υοὰ νϑῦὸ ἴῃ {{τϊ παι τπηθιποῦίδιη ᾿ἰθοϊοημθθ αιαθά8Π) 

γυϊσαίαθ οοπέατηϊ παξίοηο αἰ ψααπῖο ΠΠαΐαθ βαπῃέ, ᾿ἢ Ρ] ασΊ πλῖ8 οοα οἰ οἱ 

ΔΏΓΙ αἸΒβῚ πιῖθ Θὲ ΓΘΟΘΠ ἰββι τη 8 ᾿ 6} δοοίθγθ ΘΟ Ἶ πη; τη οἐΐϊαπὶ θυ 

Υἱχ ρΡοίΐυϊξ, φαΐπ διιοίον!β 80 οπγηΐϊθι5 απ δι] δὲ ᾿ϑοιϊἐαεϊ πηθηιοῦῖα ἃ οοῃέα- 
πϊπδίϊομθ ρίαπο ἰηπίδοία τοὶπηπογθέασ, [απάἀαηαϊ ἰδπιθ βιιπί ατιδπὶ 

πιᾶχίπιθ Πἰθγασὶϊ, αἱ] ᾿ΘΟίΟ 98. ΟΧχ Δ]ῖο [Ὀπίθ ροϑεϊξαβ ἀϊβέϊποῖθ ΘΧργθβ86- 
τηΐ, αδ ΘΧΟΙΙρΙαΓ πὰ ρϑγαῃε αι ἴῃ ὑὐτὈϊπαΐθ υϑβουρίμπι ἰηΐθ- 

ΘΤΌΠῚ ΡΓΌΡΘ ἴῃ ἸΠᾺΠῸΒ ΠΟΒΙΓαΒ. ὙΘΠΘΥΪ, 

ἴῃ νϑίθσαπι ϑβἐιάϊα Ἰβοογαίθα αἰἐϊὰβ ἢὸὼβ ἀθάμπουπε γοβερία 
Β.οπιοίνίδο ῥυιβέϊπαο ἴπ Γ βογυαία, ἡπδπὶ ὈΪΌ]ΪΟΡΟΙ 5. αϊξουϊ θαυ 
ΑἸΘχαπάγιπὶβ ἀθθθυὶ ῬγΟΌΔΌ6 οϑέ. Πθ 4πα ῥυίπηιβ ορὶὲ Οδγοϊὰβ ΕἾΠΓ, 

Ὦχοτγαρ, ἰβούγδείβ ὀρόγα 1. ἵ 



-- ἸΙΧΧΧΠ -“- 

Μὰ. μοι. ΧΧΧΥΤΙ 1882 γυ. 468,71, χαθῆ ἷο ἢΠ1ὸ οογγοχῖὶ ΒαθΥ- 
ΠΔΠ}) ΠῚ Ρ. 231 νϑυθ]Β ΠΟΙΠ}}18 δ ἶβ ἀθ ᾿ἰεὐθυβ ΠΙ ΑΓ Ί ΠΘΠ θῸ8. ἴῃ Γ, 

488. δἰ ρδγεοηθπηι οὐδίου απ ρου ηθηΐ. Αἰαιθ ΨΘΥΒΙΠ ΠῚ ΒῈ1ΠῚ ΠΙΆ ΠῚ 
ἴπ Γ ποῃηΐβὶ 81::}0 Βιυιβι τ άθ (-- ΗΗΗΓΕΔΔΔΔῚ ἱῃάϊοαίαπι δηἰ πη ἀυ θυ ἢ "118, 
αυδοῦπι σΟπγθπϊ πὲ ἢ ΓᾺ 6. ΠΊΔΓΡΊ ΠΑ]ΘΒ ὙΘΥΒΙΒ ΟΘΠέθΠῸΒ ΠΙΙΠΊΘΓΒΏ ΘΑ 

Δ (Ξε Α) δηΐθ ἃ 18 ὃς οὐ μόνον 
Β αἰ ἃ 25 τούτων αἴτιοι 

Γ δῃίθ ἃ 38 γεγονότας. 
Ῥγαθίθγθα ΠΠ 6 8 πη ΡΠ 8168 δα 8] ὉΠ οπιϑίτ πὶ βρθοίβηΐθθ θχϑέβηὶ δὰ 

Ἠδίθμαπι: Α δηίθ ὃ 14 ϑὲν φησι 
Γ διίθ ὃ 39 μετὰ γὰρ (Δἀά. Γ9) 

Δ ἃηπίθ ὃ 23 τῶν ἀγώνων (δάά, Γ,) 

Ε δηΐθ ὃ θ4 κατέστησεν 
οοηΐτα ΒΟρΡἢ ἰδίαβ: Α αἃπίθ ὃ 12 αὐτούς. τίς γὰρ 

ἘΠΙΒΡΌΓΕΙΙ: Α ἃηίθ ᾧ 14 πων διαφϑαρέντων 
Β αηἰο ὃ 217 σας τύχας 

Δ δῃίθ ὃ 50 οἵτινες 

Ε δηίθ ὃ 61 ὑπερμεγέϑεις 
Ζ αὐἰθ ἃ 72 τῶν οὐδὲν κατέλιπεν. 

Ἐπ αυδέξιον ὈΥΟΥΘ8. οοὐϊοῖβ ογδίοηθβ [ἰξἐθυὶβ 1118 (πὸ ΠΕῸΠΙΘΥΪΒ: 
ἀθθϑϑὲ ς υϑὶαὲ ἴῃ Πϑπιοϑέμθηθ) ϑχογπαΐαβ, αι188 ἰπ ροβίθυϊουιθυ8 δά άθυθ 
᾿ἰθγατίοσαπι ἱπουσία Βαρθγβθαϊξ. Βὶ νϑτὸ σϑύϑιβ θά ἑοπὶβ Τα θΏΘΥ δ π86 
(Βομβοϑιοεὶ ΒΙ]αββιϊᾳ 8) οὐπὶ οοάϊοῖβ βεϊποπιθέσα ΘΟ ρδγαυθσῖβ, σθμΐθηο8 

ΟΥΪηβ δηζαυϊ γϑσϑὰϑ δὰ 98 γὸὶ 94 ἔδρσθ θα οηβ ΠΠ||8 τϑαϊρὶ 
οΟῷῃοβοδβ: οἵ, Ηρίθη. Α -- 94, Γ-- 189, Δ -- 98, Ε --- 97, Βυβὶγ. Α τα 96, 

Β-- 92, Γ-ΞΞΘΥ͂, ὁ. 8ορῃϊβί, Α -- ἰΞ 94, Επᾶρ. Α --- 96, Β -- 91, Δ -- 188, 

Ε-- 90, Ζ -- 90, ὑυπάθ ἘϊαρΡΌΓΑΠῚ ἴῃ ΘΧϑιηρὶατὶ, αὐοὰ 5810 Ποπιθετῖα 
ἀϊβεϊ ρα αίαγ, ΔΙ δ ηΐο βραϊοβίιβ θχαγϑία πη ἔπ 886. οΟ] ΠρΊαγ, Ὑ ΘΥΒῚΒ 

ΓΘ Ὀπθυϑ 8 αἴθ) ΟΔΟαΤΆΡΘΠα8. ΟἸΓΟΙΘΥ [1 6 γᾺ8 σοι] οι ασ, 400 
οομηραέαίο βοΠοπη θέν αθ συ ύδι8 97 ἔθγθ ΠΥ γι πὶ οὗ ΠΟΙ Θὰ πὶ ὙΘ Γαι 
οοῃἐϊοπαπι Π πη οϑ  ΠΘηΙογα πὶ Ρ]δπθ ΘΟΠΡ 68 (οὕ, Κρ ὶ], Απαϊθοία [80- 

ογαῖθα Ρ. 78, Βυῦρον, Β΄ ΠΟ οπ Θ ΓΊΒο 6 {{π|ϑυβομ πρὍ ἢ 2 ΤΠ) ΟϑέΠΘ 68 
πῶ ΗἩδτγοάοὶ 1892. μ. 80). --- ῬΑΓΆΡΤΆΡΙΟΒ. αυδο ἀϊοϊζαγ, φὰα6 ἴῃ ΡΔΡΥΤΙΒ 

ἤθη παι ΒΘΠ16] τθρουῦία οϑί, ἰη Γ᾽ ἢἴο ΠΠ| 6 Ὑϑουτ τ, ΓΆΤῸ ἃ ΤᾺ 0 ὈΓΪΠῚᾺ 

(»-- δἀ Ἠρ]θη. ὃ 89. ἱπ|ϊ.), βαθρίυβ ἃ ΘΟΥΤ, 2 ΘΧ δι ϑέγρο δα ἀ 8. 

πδ6 οὑπὶ ἰΐᾷ βἰπί, βίβέπθηάαπι δὲ οοάϊοθπι {ὙὈ] δ θ πὶ ΟΥΡΊΠΘΠῚ 

ΡΘέϊνβθθ. οχ θά οπο Ἀ]] πα ογαίοσπι ΑΠΘΟΤι πὶ ̓ ϑΥδη τη σ8. ΦΕΆΠΙ, 



-- ἸἸΧΧΧΠῚ -ς-- 

οὰπὶ ΕΓ πα 8. βογιρίσγα οογγαρία ἀγομϑίγραμη Βαθοῦὶ 1.Π.. Ρ. ΟἸγ. ἡ. 

Ργοάδὲ, ἐθιρουῦῖθυβ ΑἸΘχαπα τὶ πἷβ ἴᾳγ9 Θβου θα πηι8. 5.64 ΡΥ ΒΑ ΒΠΙ 
ΒῈ 118 πα. γαπηΒ, αυδηάο οὲ ἃ ἀυοπαπὶ πομηΐηθ ἰἰξίογαίο θα ἐϊο 

114 ἕδοία 81}, πὰᾶποὸ ΡΥ) δὰ αυδθβέϊοηθπὶ δοοθάθιημβ, 4189 υἱσὶβ 

ἀοοιίβ οὐδοτία οϑὲ ἀθ ἀπρ!ϊοὶ οὐ πππὶ ΒΟΥ θα πὶ ΤΘΟΘΠΒΙ0Π6 
δΔῸ ἧἴρβο ογδίοτθ ἰἱπβέϊξιξα. Αο ὑσϊπηὰβ ΟΥΘ]] 8 (πα. 1814 ρΡ. 210, 
210,9, 8012 οὲ 241, 804) ἀθ οταϊοπὶδυβ ἀπδῦυβ, ἀθ ρϑυπιιξαἐϊοηθ 

ἀΐοο οὲ ἀθ ροθ, δὺ ογαίογθ τγοίγαοίβιβ οορι ἑαυ, 4 8πὶ βθηΐθηξαπι 46 
Απδάοϑὶ αὐἱάθπι ἀθέθμαθγιπέ Βαβδίυβ (δὦ ὃ 222, 225, 285, οἵ, 

Αἰάβοιο Βογθάβ. Π1Ξ μρ. 811 π. 8) οἱ ΑἸ σθομευβ (ἢ ΓΒ θυ θ᾽ ἀ68. 
ΡΒΠ]οΙορ. δ θυθίηβ χὰ βου η ΧΙ 1880 ρ. ὅ8,4), οὐπὶ τϑρυρηδυθυϊπὲ 
Ηδνοϑίϊαβ (πὸ οαἀϊίοηθ 1862 ραββῖτα), Κϑιὰβ (Δ η8]. ἴβοοῦ. 1886 γ. 

1489), ῖρ86 (οοὐά. δαοίον. ». 129,88), ΜυΘηΒο θσαβ (Θαυδθβί. βοῦν. 

1895 Ρ. 80,88). ΒΙαββίιαπι δαΐθιη, αυΐ ογϑεέϊοηθπι ΤὙΔΡΘΖΙ ἴοαπὶ ψᾺ 0686 
ἀῸΡΙΙΟΙβ ΤΘΟΘΏΒΙΟΠὨΪΒ γθϑιϊρία ὈΓΘΘΌΘΥΘ Θχὶβε πη δΥΎϊί, 8818 ἰδπὶ τϑάδγρυϊὶ 

ΑἸΥϑο με α5. (1. 1.). 
Τοίαπι απὸ αυβθβέϊο πὶ ὈΓΘΥ ΒΒ πΠῚ6 το γαοίαηὐθθ οοὐἀϊουπι Γ οἕὲ 

ΘΛ) πιθιῃοσίδιηῃ αἰ ϑυβιββι δ) Θ880 ἰπ Απἰϊἀοβὶ (οἵ, ἐπιρτίπιϊβ ὃ 28, 

98, 1160, 186, 222,4), υὐ ΟΥ̓́Θ] βοπέθηςϊα αἰϊᾳαδίθπβ οομπηηθπηάδυὶ 

υἱάοαίυγ, οομβέθμηυσ. Αἱ υϑτὸ Ἰϑοίϊο γυϊσαία ἰπ ὃ 28, αὰδθ ἀρθϑυίθ 
ῃϑία οϑὲ 6χ ᾧ 4, ἐπ δαθηβ ϑϑὲ ἱπιθυροϊαίοσι. 1)ὴ6 ὃ 98 ἀπθϊαγὶ ροίθϑέ, 

οὑπὶ γοῦῦα ἴῃ Θ δἀάϊα ἴῃ Γ ρῥγορίθυ ποπιοθοίθιθαΐοῃ ἔογίαβθθ θχοὶ- 
ἀογηΐ: οογίθ πθοθββαυὶα ΠΟΣῚ 80}. ἱπηπ]0ὺ Δα υδηΐο πιοϊθϑέϊοσα, οἵ, 
ἐχεῖνος ὃ λόγος... ἔχω γὰρ λόγον. Αἀάϊίαμπηθηίαπι γυ]σαίαπι ἴῃ ὃ 116 
οαπὶ 86 η θη 8 τηδηϊ βίο ραρη δέ, 4ΙΟΉΪΔΠῚ Γ68. ἃ ἸΟΟ Ια ΡῚΒ ἑαΧΊ ΔΥΌ ΒΑΘ 
Βϑβίδθ ἢ }}} ἰδοίϊππς πὰ ΤΊπιοίμοὶ ἰαάθμ. Ὑιαη ἴῃ ὃ 136. σοὐϊοὶ 
Γ φῬὺ ποιμποθοίθϑιιέο ΠΠδἔμπι ἰᾶπη ἃ ΟΟΥΓ, 2 ἀδ᾽θέαπι θβϑί: υϑῦθα 
8 ΠᾺΠ ῬΥΠῚΔ ΘΙΤΟΥΘ Οπιϊββῃ ἀθβιἀθγασὶ μαΐθί, οὐπὶ σὑοσῦα τῶν 

ἀδομένων χαὶ τραγῳδουμένων πἰδὶ ἃ τῶν προγεγενημένων τοῖρνγὶ ΠῸΠ 

αυθϑηΐ. Ῥδϑῦϊο αἰ ἢ 0}}1Ὁ8 τοῖο ἀθ βϑηξθηθδαγαπι ἴῃ ὃ 222,3 (Γ) οἱ 

224 (Θ) ἔογπια ἀὰρ! οὶ Ἰαἀϊοαίαν, αυδπὶ ἐδτηθη δα ἀπρ]οθπι ογαοηΐβ γ6- 
ΘΘΠΒΙΟΠΘΠῚ ΒΟΤΊΡίΟΥΙ ἀδπ8Π| ΡΘΥ ΘΓ ΠΟῸῚ ΡΟΒ86 ΒΘῃ ΘΠ ΓΙ πὶ ΟΟὨ ΘΧΕΙΠῚ 

αἰξθηίθ σοπβι θυ ηδ ροΥβρὶ οαπὶ τ... ΝΠ ΟἾπὶ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἴῃ 118 4086 δῃξθ- 
οϑάσηΐ ἀθ βορἰβιϊβ 1}}18 αἰχθυῖέ, αὐἱ πιθεῖῦο ἤθ. ΠΟΠΙΪΠ6 ΘΘΗΒΘΓΘΏΙΣ 

(8 210 54ᾳ.),ὄ ἱπάθ ἃ ὃ 221 1ὸβ ρῥογβιγιηρὶέ, αἱ 80 βΒορ ἰβίαδβ ἴῃ- 
ἰυσῖα φῬγοβίθαπέυγ (τῶν προσποιουμένων εἶναι σοφιστῶν). Οτ08 ἰη- 

οοπεϊπϑηἐϊα ψυδϑάδπι (ἀκρασίᾳ) δὰ νοϊαρέαίθβ αυ!άθπι ῬΓΌΠΟΒ ἰβπιθ ἀ6 
δ ΟἸΘβοθηξ 8 ἔθιηθσθ ΘΟΥΤρἐΪϊβ ἀθίθπαϊς, οὰπὶ ΠΟΘΙ ΠΘΠῚ 801] Θ0Π}- 
πιο! ρσγαΐϊα [8 ΤΠ ΘΠΙρου θη 6886 ογθάδί, οὐ ἀἰβοῖραϊοβ αοαιθ 

{- 



-- ἸΙΧΧΧΙ -- 

ΘΠ ΡΟ Δ 68. 6886 6} 1: Β0}1δϑὲ ἃ αι θ8 πιδρΊβίθυ Ρ]8π6 ἀθβεϊξιθγθίαυ, 
Πἶδϑὶ ἰθηιθτϊἑαίθ ἢ δὐβιϊπουοί, Αἰᾳὰθ οχ 5101} 1α, ὁ Ῥοηίΐο, αἰϊαπάθ 
᾿ν θη 65 ΑἰΠ θη ἢ8 ῬΓΟ Ποἰβοὶ, τὲ ἸηΒΕ Π πΘΥΘ ΠΌΤ ἃ πηαρ βύτῖα πλλΠο τη  ἸΟτ 118, 
ἀαατη 4085 ἀοταὶ ἰπγυθηϊσομξ αἰβυμιαί (ὃ 296). πάρ δηςβε 68. ΠΠ1}8 

ἀἰβοὶρ᾽ 6 πη 0 ΟΠΊΠΘΒ Π1}}}] ΡΓΑΥΪ πο] τὶ ρτοθαίατ. -- ὙἸάΘΒη6 αυδῃ (ΠῚ 
Δ Ὁ ογαίουὶβ σΟΏΒΙ]1ο ἀϊδίθε οοάϊοῖβ Θ᾽ βοπέθηξια, 4186 ΒορΡἰβέαβ φαοβίϊδῃ) 

θύρα Οἰβοιρυϊοβ τούϑτα ἰποοπεϊηθηξαθ ἰπβουυ το Ργοϊέθίυσ ὃ Αἰηὰθ 

οἰϊαπὶ θα, ἀὰᾶθ ἰῇ Θ᾽ ΟΥ̓ΑΙΟΥ ἰπ ΔΕ ΥΘΥΒΆΥΠΙ ΠῚ ᾿ΠΟΌΥΤΘῺΒ ἀθ αἸΒΟΥ 116 

ἰμίθυ 86 δὲ ΠΟΙ Π6Β. ἰβίοβ ργαθάϊοαίς, ἀρϑοῦῖθ Ρυρηδηΐξ οαπὶ ΒΘΟ ΘΠ Ό.18, 

απ δὴ ᾿ἰρβὰπὶ ᾿βοογαίθιη ΠΟ πὶδὶ ἔοθα ἰββίπια ἤπο ἱπίθυροϊ δίϊοηθ 
πλεόντων (ὡς ἡμᾶς) τοϊαῖα. οὐπὶ δηέθοθ θηξθΒ ἢ Θ᾽ ἱποομεϊἐθ 
ψυοάαιητηοίο οορυ!αία ϑυηΐ, οἵ, ἐξ ἁπάντων τῶν τόπων αὐτοὺς πλέον- 

τας. περὶ ὧν ἂν ἡδέως... πυϑοίμην, τίνα ποτὲ γνώμην ἔχει περὶ 

τῶν... δεῦρο πλεόντων (ὡς ἣμᾶς). Εἰ σοπίγανο ΡΆΓΑΟΤΆΡὮΏΙ 220 νόνθὰ 
οὰπὶ ὃ 223. ἀαρίϑ σοππθχὰ βπὲ, πθαὰθ τϑρϑεϊ το, ἴὰ ᾳιοά Β]αββῖο υἱβαμι 

οβί, ἰηθβέ πιο βία, ΟΠ πὶ πῃ ὃ 220 οχ δάνθηδταπὶ ἰάἀϊοῖο ἀθιπου- 

βίγαϊυν, χαρὰ οταίου ἀηΐθα 6 ΤὉ ἴρβᾷ ργοῦθανογαϊ, 80} }ἰβέαδβ πθ τοὺς 
προσποιουμένους εἶναι αὐϊάθπι αἰἰβοῖρα!]οβ ᾿πἰθιηρογαηίϊα ΘΟΥΤΕ ΡΟ μ 08 
ΔἸΠΙΟΘτΘ ροββο, δ᾽88α Ἰρίευν [λοία Β] 8811 ἀθ πος Ἰοοο ορὶ πίομθ ΑἸ γθο ἔϊο 
αυϊήθπι ῥγοθαία (αὶ ἰάπιθη σοί Ἰοῖβ Γ᾽ ὙΘΟΘΠΒΙΟΠΘΠῚ ἔθ ΡΟΥΘ ῬΥΟΥΘΙῺ 

οχἰβεϊπηαί, οἵ, {ἈΠ τ βυθυϊοῃο ΧΎΤ 1890 ρ. 30), οὈβἰβέθπηιβ ἴδπ ΒΘη ΒΘ] οΤΌ. 

6 !Πο, ΜΘ πβοιοτο, αὶ ἣπ Θ ἰβοστγαίῖβ τηϑπατη, ἴῃ Γ᾿ Θ ΡΟ αἴΟΥ 8 ἔθη 6 8 

56. ΟΡ πδ  ϑππ, Βαιάθῃ Ἠδνοίϊιη βϑουίαβ οοάϊοθμηι Θ᾽ τη ΐΒ6 18 ̓ Πῖ61- 
Ῥοϊδέιιπη Θ886 οοπέθηο, απ86. ορίπῖο δα πιθιηοτίαθ {ΠΠΠπ|8 ᾿πάο] θαι ΘρτθΡῚΘ 

ἀὐαάναξ, ἴθ Γ ποι οϑὲ [ρυθηάᾶ. 

Εἰοηΐπι ἴθ 1118 αθοααθ οὐδ Ο ἢ θτ18. πιθιμουδθ ναὶ σαίδθ ῬΥΘΘίου 

πλαςαίίοπθθ ἰθνθβ δα ἐἸϊαπιθηέα τπαΐοστα δὺ ᾿πίθυροϊαίοτθ δἰ] Εἰἰαία 

Βπη 6. σ. ἴῃ Τταροηιἶΐοο ὃ 1 (ΔΛ), Επαροτα ὃ 41 (Θ), Ρ]αΐαϊοο 

ἢ 406 (ΘΛ οχ ΧΙῪ 168), ον. ΤΥ 1ὸ (Φ), αυΐθιβ δοσθάππξ σϑῦθα 

ΘΧΘΙΡΙατῚ ΠΙοηγ βίαπο ρϑυρθταπι ἰπβουία τὶ ΤΎαρθλ. ὃ ὃ οἱ Ῥαπθς. 
ἢ 98 (οχ καὶ 108). ἰΐθιν ἴῃ Δ νοῦ απαθάδμμ οοπβυϊο Ομἶββα βϑυπὶ 

ἴῃ οΥ̓έοπΘ θ᾽ ὈϊσῖὶΒ ὃ 10. ΑἹ ομμηῖθιβ πἷβ Ἰἰοοῖβ ἀθ βθουπάϊβ 

᾿βοογδεῖβ ΟΣΒ. οἷν Θαπιὶ ἰρβᾶπη απ Β8ην ΘΟρΊ ΓΙ ἡθαπῖξ, ααο ΒΒ 

116 γϑυθόγιη ΔΓΕ ΘΧ ΟΥ̓ ΙΟΏΘΕ. 8188 πἰδβὶ ρΘΡΡΟ 5. ἴῃ ἰθσθπὶ ΠΟῊ 

Θηἰβιἐ, ἀαασιιη τϑίγαοίπἀατιιπι π8}}ὰ μοΐθδέ ΠΠΡῚ ΠΘΟΘΒΒ (88. 

ΑἸΤα δὲ γαΐο ραγέϊαπι Π]ατιιπι, 188 οΥαίου ἴρ80 ἴῃ ΑἸ οΒ] ὁχ οὐἃ- 

ἐἰϊομ θυ ῥυἹοσῖθιιθ τϑρϑε νης, οαπὶ ΘΟΟαΒίοπΘ ΟὈ]αία νϑυῦα ἰδυάαία γ6] ἴῃ 
ὈγθυὶΒ ΘΟΠ γΆΠΘΓΘ Ὑ6] ἱπηπηπΐαγθ ρου, Βὶ πιοάο ογδεϊοπιπι ἢ] αγιιπὴ 8.Π|- 

πιϑη ἰμἰλοίαπι τοὶ] πηπογοί. (οὶ αὐάθπι ἦτ ογαϊοπθ δὰ ΝΊΘΟΟΙ Πα 



-- ἸΧΧΧΥ  -- 

βοΐ πὶ Θ586 ὨΘΡῸ, ΟΠ} 18 ἴΟΥΠΊΔΠ ΡΘΗ. ΠῚ ἴῃ Απίϊάοβὶ ἐγαάἀ!ξατη 6886 
ἰηἴτα (ο. 1} ρ᾽ασι θὰ8 ϑυποᾶηι. 8.6 ογδξϊοπὶβ ἀθ Ρ8 00 ρᾶγίθβ πὶ Απεϊὰοβὶ 

ἱπίθυγαρίϑθ βυιηΐ, ᾳιοῃΐδ) ὙΘΥΌΪΒ ΘΧ ΟΥ̓ ΟΠΪΒ ρᾶγΐθ ρυΐοσθ Δ] α 8 
(ὃ 25 ἡγοῦμα: δὲ δεῖν ἡ ὃ 86 ἢπ.) ροβίγθῃια οὐδ! οΐβ νογθα ᾿η6 ἃ 

ἢ 182. βυθιαποία βιπὶ ἰγϑηβιέιβ θυ πὰ τηπίαία: τίς οὖν ἀπαλλαγὴ 

γενήσετα: τῆς ταραχῆς ταύτης; χαὶ πῶς ἐπανορϑωσόμεϑα τὰ τῆς 

πόλεως πράγματα χαὶ βελτίω ποιήσομεν; ῬογῸ Βιθ]αία οϑὲ ΠΊΘΟΥΣ 

ΡΑΓΆΡΤΆΡὮΙ 132. ῬδγΒ, ᾿ἴθ 1 ῬΔΓΒ ῬΆΓΒΘΤΆΡΗΙ 138 (συμβούλους ποιώμεϑα 

δὴ βουληϑεῖμεν χαὶ), «οἱ ρμοβὲ ὃ 133 δάά!ία ϑϑὲ βοῃίθηςϊ ἣν 
οὖν ἀσχὴτε (οἷ. ὃ 18) χαὶ προσδέχησϑε τοὺς χρηστοὺς ἀντὶ τῶν 

πονηρῶν, ὥσπερ χαὶ τὸ παλαιόν, βέλτιον ἕξετε χρῆσϑαι χαὶ τοῖς 

δημαγωγοῖς χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς πολιτευομένοις. (Οιιᾶπιὶ Βοᾳαηΐαν ἢᾶθο 

γοθα ΡΒΥΒΡΤΆΡΙΟ 184 βυθβιἑυία δεύτερον δ᾽ ἣν ἐπιχειρὴτε τὰς 
συμμαχίας χτᾶσϑαι μὴ πολέμοις μηδὲ πολιορχίαις, ἀλλ᾽ εὐεργεσίαις " 

προσήκε: γὰρ τὰς μὲν φιλίας ἐχ τούτων γίγνεσθαι, τὰς δ᾽ ἔχϑρας ἐξ 

ὧν νῦν τυγχάνομεν πράττοντες. (υἷι πνιίαί!οηβΒ οδβαπι ἔπἶββο γοὶ 
ΡΌΌΙΙοαΘ οοπαϊοπθπι ρΡροβὲ ἤπθηι ὉΘ}]} 80018}18 ἀθργαναίαπη. πππὸ ἢ) 
βέπίαιο, αυοηΐαπη ῬΆΓΑΡΤΔΡΏΪ 184 ΘΟΠΒ1]18 ἐγ] θ}8 ἃ ηΒ Ροβύ ΟΥ̓ ΟΠ ΘΙῚ 

θα απι, οὐπὶ Απἐἀοβὶ8 ἢν ΡΟ] ᾽σα πὶ Θη  ἐἐθγ θέαν, συ ἀϊο] πὶ αυοάάδπι 

πδθιίαγτα αθτϊηΐ: τοὶ ΡᾺὈΠοα6. ΑἸΠΘΗΙΘ βία πὶ Θηΐπὶ ἢ τηαχῖπηθ {ππῸ 
ἀσθηάαμῃι ογαΐ, πο τ οἰ] αἴθ85 ἔοθαθγαίαβ Πυμ ΔΉ} 6. ἐγαοίαγοί, βοα τιὶ 

Βοοίοϑ αυὶ ἀθοίροθγαπε σοι δίθ 810] γθοοῃο τοί. Ῥαγίθ γΘΓῸ ΡΆΓΑΡΤ ΡΝ 

188 486 πιδ]18β σΟηΒΙ ΠἸ]Οσι πὶ δαοίου 1.8 το θοία βθηθηξία 114 6. οομ τ ομα- 

ἰοτῖ 8. ποΥὰ Βυρρ]θία θϑί, αὐ ΟΥ̓ ΟΠΙΒ. οομ θχίμβ ἴῃ ὃ8 183 οἱ 134 
ΟΟΠΟΙΠΏΘ ἔογπαίιγ: πρῶτον ἣν παυσώμεϑα ... ἣν οὖν ἀσχῆτε χαὶ... 

βέλτιον ἕξετε χρῆσϑαι χτὲ -- δεύτερον δ᾽ ἣν ἐπιχειρῆτε.... προσήχει γὰρ 
χτξ, (λοά 51 ογβέϊοῃ!β οἰτιβάθην ραγίϊου!α ἃ 52. χαὶ τοὺς αὐτοὺς τούτους 

αἰ ὃ 53. ἔπη. ἴῃ Απίάοθὶ ἤοὸμ Ἰορίταν, ΘΧΡΙ ΘΔ Ο θα ὩλΠηῸ ΠΙΙΔΘΙῸ 
τἀοηθαια, αἰγαπι γουθα {1 ἃ ΟΥαίοΟΤΟ ΟΠ, ΠΟ τοβοῖββα 8. ἃ ΠΌΓΔΙΙΟ 

ΔΙααο δ ΘΟΗΒΕΪΟ ἀυΐ ΘΙΤΌΤΘ ΟἸἶββἃ 51Π|, 

ΗοΓαυϊαία ἰσίςαν ορίπίοιθ ἐἀθ ἀπρ] οὶ ογας μι ᾿βοογαίθαγαπι γ8- 

ΟΘΠΒΙΟΠΘ, 48Π| ΟΥ̓́ΑΙΟΙ ἱρ80 ἰπβεΠθγ1, ἴὰμ ΠΟ 18. ΘΧΡΙ απϑάαπὶ Θϑί, 
χαυομηοίο οὐ αυδπάο πηοιηογία ἰβοογαιβ ἱπ θυροϊαία, παδπὶ γα] σα ἕδη) 

γΟΟΒΙΉμ5, Θχοχία δἷ(. υοά αὐ ἀϊπιἀϊοθιηιβ, Ρυϊ αὶ. ΡΘΙΘΠΙ ΓΟ ΠῚ 
οβδέ, αὐσταπι πιθηιουῖδο ἔππἴπὲ. ἔοθβ ἀϊνογαιβ ἔπθυῖς ἢν {Πα 8 ΟΥΤΘῚ 6 

Ἢ ΟΥἩὨ οὐ. ἀοίον, μ. 1901. σοπίτα απ τοοῖο αἰκραΐαν! ΜΙ ΘΏΒΟΙΘΙ ΙΒ 

αὐδρπβί. Βοοῖ, μ. 78. 



-- ΤΙΥΧΧΧΥῚ -Ὸ 

8π ἰἸάθπι. Αἰᾳὰθ ποὺ παῖ ἀπάππι οοηβίαί, --- ροβέχιδπι ΘΙ 8. ΤΘΠῚ 
ἴαπὶ αἰ ρὶε ἴῃ ΑἸΔ]. ἴβοοῦ. Ρ. 73,88 ---ς οὔγλθπὶ οοὐϊοιπὶ ᾿ΒΟΟΓΒΕΘΟΓΙΠῚ 
ΠΙΘΠΊΟΙ 8 πὶ ΘΧ 0ΠῸ Θοἀοπα πὸ ΤΟ ον Ρο ἢιιχίββο (οἴ. οοάά. διοίον. 
Ρ. 60 54ᾳ.).. Θυοά οὰπὶ ποραν ββοὲ ΜΌΘηβοπθγιβ ((λπδοβέϊοιθβ ᾿βοογδίθαθ, 
ΠΙββογὶ, αοἰηρ. 1895. Ρ. 8 854.), δοουγαῦυβ θχροβα ἴῃ ῬΒΠ]ΟΙΟΣῚ νοὶ]. 
ΠΥ 1890 ρ». 661,74 (,Ζ2ιν Τοχίρθβο ιομίθ ἀθ8 ᾿βοκγαίθβκ) δάἀνογβαπίθ 

θοάθπι ΜαΘηβομοτο {,, 016 ᾿Βοἰκγαίθβ θυ] Ἰθἔθστιηρ Κ ῬΈΠ]οΙορ. νο]. ΠΥΠΠ 
1899 ρ. 88.110), χαθπι ἰΐθγαπὶ τϑάδυρι ῥδιοὶβ πη ΒΙ ου ἐγ 88 
θάγου. ΟὐὙμηπ88.- ϑομαϊγθδοη ΧΧΧΥΠ 1901] ρΡ. 350,7. θὰ οπιηὶ ἰδς 
ἀἰβοορίδίιομθ πορ]θοί ὈΧΘΥΘΥ ἀγραπιθηΐα ῬΓΟΡΟΠΘΠ.Β, 4086 00Πὶ- 
ΤΠ ΠΘ ΠῚ 1ΠΠ8πὶ ΠΘΙΟΥΪ86 ᾿βοογαίθαθ οὐ͵ρίπθπὶ ἀθπιοπβέγαμί. ὅδιιηὶ 
ΥΘΙῸ 860: 

1, Οοτροσὶβ ἰβοογαῖθὶ δῃ δ᾽ π85. Ποάϊθ ἐυρίηΐα οσομβίδπβ οὐαί ϊ- 
ΟὨΣθΒ δὲ θρ βίο ῖβ. Αἰαὰθ 21 βιιπὶ ογδιίίοηθθ, 9. θρίβίοϊδθ, ἴῃ ἡυ1 008 
ΘΙ ρθη 8 ΠΟΙΙΘΙΌΛΙπῚ (ποϊάδπι βέιάϊα πὶ ᾿ποπιθ ἔμϊ88δθ ἘρΡαΓθί. 

ΝΑ πὶ ἰθὺ βορίθπαθ βιιπὶ οὐαίϊομθβ, ἴ τἀ ]οα]98. (86 Χχ ργορυῖθ ΠΙ ἸΟα 65 
οὲ Απέϊάοβίβ, ααᾶθ ἀραιὰ ἰπάϊοθβ Πα ϊία πη 86. ἴον), 1 ἀϑπιοπβίγβ να 
ΒΟΡἰβέϊοθ οοπιραγαίαθ (ἰγ08 δἀπηοη  οηθ8 δὲ ααδέζιον δα ἀπέϊοπθβ, οἵ. 

τῶν τεσσάρων ἐγχωμίων ἴπ ἀγριπι. δ ΟΥ̓ΔΕΠΠ ΟΠ ὁ. ΒΟρΡἢΪδέ. οἱ ἐνίχησε 
δὲ αὐτὸν τὸν λόγον ἐγκώμιον μᾶλλον λέγεσθαι ἴῃ ἀτριπι. δὰ ἔπδρ.: 

ΚΘ], Αμδ]. ἴβοοῦ. ρ. 75), 1 ἀθ!θοταῦναθ. (υἰδυβοιπι οομδογθηΐ 

ϑρίβίοϊαθ αυδθ γοοδηΐαγ (6 ἔθγηαθ, Ῥγοοθιηϊα ἐγία (1. Π. 1Π.}, πξίθταθ 

οομπηθη αἰϊοῖαθ ἐγῖπδθ (ΤΥ. Υ. Ὑ1.), ἐγία ἀθηΐαψιθ δά τθὲ Μδοθάομπαπι 
ρου ποπίθα {Υ11. ΥΠ. 1Χ.). Ουᾶθ αὐϊάθηι οππΐᾷ πῸμ ἴῃ ΟἸΠΪΌΒ 

οχβίβηξ ΠΌΥ]Β, αποπίδπι ἴῃ Γ ἀθβπὲ οὐδεϊοηθ8 ἀπδο ἴῃ ΕἸ ΠΥ ΠῚ11}} ἈΠ ΔΥΕΥΤΊΙΒ 
δὲ ἴῃ (δ ππδομπη. [ἢ ΔΛ γθγο θρίβίοϊαθ ἀθβί ἀθγαηΐαν οπιηθβ, 4188. 9 
ΘΠ] οΥ8 νυϊραία --- Ἰὰ ᾳφαοά Ἰηΐτα ἀοοθθο --- οοά. Φ βογγαυέ, οὰπὶ Θ 

Ραγίθπι ἰδηξα πὶ οταί οι ΠῚ ΘΟΠΊΡΙΘΧΙΒ. ΠῸΠΟ ἴ} ΘΘΏΒΙΠῚ ΟἸΠΪΠΟ ΠΟῊ 
γϑηϊαί, (το ηυοιηοάο Θχρ] !θϑίμ" δ θ᾽ 6. ΘΧΘΠΙΠΘΙΊΙΒ. 

γοίθυθβ βὰ ἰβοογαιβ ΠΟΙΠΪ 6. οΥδίϊοηθβ βοχαριπία ᾿θρίββο ἰθβίϊβ 

ΠΟῸΪΒ οβδὲ Ῥβ.- Ρ] αἰδγομαβ, υἱΐ. Χ ογαίξ. Ρ. 888}) (οἵ. ῬΠοῖ. ΒΙΌ]. οοά. 
2600 ρΡ. 4860 ὅ Βοκκοῦ), χὰ ϊοηγβίιπι Η Δ] οἀγηβθι πὶ οχ 118 25, 

Οδθοῖ πὶ 28 σϑηυΐη 88 ἈΡΠΟΥ 880. ἀββθουῖὶ.  Αἰαιθ ΟΔ ΘΟ ἴπι5. ααϊάθηι 

Οὗ Ερῃό γδίγυ, ΘΟ ΘΓΟΙ 5 δῦ [65 ον γα 6 5 αἰ ἸΒοΟΥϑ 6 16 ἢ Δ ΟῺΒ 0118, 

Μόπιοϊτοβ ἀθ 1᾽ Αοδἀόπηϊθ ἀθ5 [πβοῦ, οὲ Β6]165. Ἰρέίγοα ΧΠῚ μ. 109 δα. Θιοά 
ΥῈΤῸ ϑιια8 8. ν. ᾿Ισοχράτης Θδυπάθπὶ 82. ογδίϊοποβ ΘΟΠΒΟΓ 5586 γα ας, 
οὐτοσὶ ἐγ θη ἀππὶ ρῖο. Αἰηυθ Βακίιβ (βοῃο θα Πγροτήπθη). ΠΡ, 49) 

ὨΒΠΏΘΤΙ ΠῚ 32 ἀρὰ δυϊάδιη ἴπτο νἀ οἴαν ἀθ]θνῖβθθ, σποηΐϑηι ἐμ Βοαπθο τι. ἐπ 
ΠῚ ΓΘ. Ππὶ αἰοϊ αν οἱ δὲ λόγοι αὑτοῦ πλεῖστοι( οἵ, ΒΙ 458, Αἰἰ56 06 Βογραάβ, Π13ῳ..108}4}.Ψὕ 



-- ἸΤΧΧΧΥΠ -“-- 

ΠΕΠΊΘΙΙΒ δ οοὐϊοθπι ΕΠ Ὀϊπαίθπι αὐδάγαξ, δια αϊάθπι Θρ᾽ βίο 8 γα ΟΠ ΠῚ 
Ἰοθο ΠΕΠΊΘΡΓΒΠΙΙΒ: δ πὲ ΥΘΙῸ λόγοι ἐπιστολιχοί. ΝΊΒΙΟ βοίϊιβ ἀθ᾽ϑοίαβ 
118 δαοίοσθπι ΡΥ ΠῚ ΠῚ ΠΟ ἔιιΐϊδβθ ΟΘΟΙ πὶ ΘΧχ 60 οοποὶυαϊξαγ, 
αυοά οταξοηαπι δ ἀ Ἰοἰατι πὶ, ἰπς ΘΟΥΡῸΒ {ΠπΔ πομ γϑοθρίδγαπι, --- 
Ρτγαθέθυ ἱπά 1 09ΠῚ) τηϑησαπι 80 δυοίογθ υἱέδθ Ιβοογαίθαθ (Ζοβίπιο χαΐ ἀἸοἰ αΓ 

Ρ. 298  θβέθυπι.) 6 υϑίθυιι πη ἀοοίσῖπα Θχβουρέιπι --- ἂρ γϑίθυγθβ 
ΤΑ βδίπια οχβϑίδης υθβέϊσία ἃ θ 1] ο (Απαᾶ]. ἴβοοσ, ῥ. 102,4) οοἰϊθοεία: 

1) Ἰσοχράτης ἀνδρωδῶς ἐναριϑμεῖσϑαι τῷ χαταλόγῳ Ῥο]]. ΠῚ 20. 
2) αὐϑέντης᾽ ὃ αὐτόχειρ ἣ ὁ αὑτὸν ἀναιρῶν᾽ διὸ παρ᾽ Ἰσοχράτει 

αὐϑέντης. διά. 8. ν. (Ογαπι. Αη. Ῥαγίβ. ΕΥ̓͂ 167, 6); οὗ, αὐτόχειρ ἀρυὰ 

Ιβοσγαίοπι Ὗ 19, ΧΙΥ͂ 111, ΧΥ 29, ΧΧ 150. 

3) διχογραφικῶς ὡς Ἰσοχράτης Ρο]]. Υ1Π 24. 

4) ζητητής ... οὗτος δὲ ὁ ῥήτωρ (5011. ᾿Ανδοχίδης) χαὶ ζητη- 
τῆς ποτε ἐγένετο, ὥς φησι Λυσίας καὶ Ἰσοχράτης καὶ ΠΙλάτων ὁ 
χωμιχὸς Πρέσβεσιν Ηδτρ. 8. ν. (οἵ. βϑαιρρθ δὰ ἴγβῖδθ ἔρμη. 382). 

ὃ) νύμφη πηγή᾽ καὶ ἣ νεόγαμος γυνή ἸἸσοχράτης Βδοβιηι. 
Αναν. 1 810, 9 (οὗ Ῥμοιῖ., δυϊὰ 85,.ν.}: οὗ, Λήδην ἐνύμφευσε Ηθίϊθη. ὃ 39. 

6) (Ἰβοογϑξῖβ): δὶ αδογϑεηι υοὐῖδ φιοί αἰϊοίμεγ8 ϑινν, υἱοθίξεν, 
ἐανιοη απο απΐπιο αἰαἰϊοπάην οϑί, παὴν ἔογο πολιν σοηδίϊμην, φιοα 

ἐημίξϊο αἰἀλέιι σγαῦο 68., ἴῃ μοβέογμηιν οοσπίΐα αὐ αία ΗΝ ἐμοιηείμνι, 
ΒΠ]. Τρ. ΠΠ 19 (ὁχ (ἰουρῖα μοϑέθυϊουο); οἵ, ἴβοου. ΧΧΙ 156. 

1) τὴν Τροιζῆνα νῆσον λέγει Ἰσοχράτης γείτονα μὲν τῶν ᾿Αϑη- 
ναΐων μιχρὸν δὲ πόρρωθεν οὖσαν, ἵνα, ἐὰν (εἰ οοἀά.) χαὶ συμβῇ 
ἀπολέσϑαι τοὺς Ἕλληνας, τελευταῖον ἀπολεῖται τὰ γένη ἐχεῖ ὄντα. 
ϑΟΠΟ]. ΑὐἸβεῖά, Ρ. 608 Ὁ) (σον ἰββίπγυμ, οἵ, ΚΘΙ 1. 1.). 

Αἀϊοῖαβ: 8) ἐχδιχάσασϑαι Ἰσοχράτης ἀντὶ τοῦ ἄδιχον ἐχπρᾶξα: 

διὰ τὸ διχάζεσθϑα: Εἰγῃ). Μ. 321, 18 8. ν. 
9) Ἰσοχράτης δὲ τὴν ἐπίχληρον ἐν τῷ πρὸς Λυσίαν ἐπιχληρῖτιν 

ἐχάλεσεν. Εἰγπι. Μ. 859, 51 ν. ἐπίδιχος. ἢ 

(ὐαγα ὁχ οὐαί ουϊθιιβ Βουν αι β δ πὐανθγαηΐ Ηδιροογαἴο βϑάθοϊπὶ 

δὲ ϑρίβίοϊδβ 1. [γ΄. ὙἼΙ., Βθκικϑὺὶ ᾿ϑχιοορτάρηὶ αὐϊηἀθοὶπι οὲ θρ βίο 8 
ΥΙ. ΝῊ., Ῥηβοίδηυβ ἄθοθπι οἱ ορίβίοϊαπι Ὑ1.. ἰΐθπι Ῥο αχ, οθέθγαδ 

ἈΠῚ. αὐ ΘΧ οἰπηἶθι5 91 οταίοπῖ θιι5 γα {{|8 Υἱχ ἀπὰ οοῃέτα ΤΟ ἢ 6 ΠῚ 

Ἢ Μίσὴ δὲ απο Φιλίου ἢὸ. 9. (ἐν τῷ πρὸς Λυσίαν) επιδητιΠ) ἸΟΘῸΒ 
ἱπε σαι. Θοῖ, ἀπᾶρ ᾿ποσγαυ 5 ΓΓιιδύα πὲς σις πιράθ! ἢ) 51. ΘαδιμΟ 6 πὶ ΘῈ ΡΒ 

(θύταις, Δι. Πρ. 327) οἵϊδια ἴαθο δΐ ργὸ Βα Ἰοὐϊν πα θοπαὰ δὰΐϊ 4110 τοάο 
τον δ 6550 ἈΠῸ ρουβιδδι!. ΟὀΥγίο στα ΠΕ Ἰσο. 1. μΟΒ ΘΓ ΟΥ̓ ΠῚ (ΘΒ πο πία 

ᾶδο πο ΟΧ οὐ οη θ1ι5 ἰρδὶξ, πο οχ νοίογιι βιπ61}}5. νὴ ἀθηΐαν Ππαπκία 6556. -- 

γογθα ἡθδε ΚΘΙΠπκ ρεβοίθγοι ὁχ ΒΈΚΚΘΥΙ Δὰν ΟΥν μ. 1[48..9. αἴξ, ἀρια ᾿βοσγαίθηι 

ΧΙ 62 τὸ γϑύὰ Ἰοαμῃίογ, 



-- ΤΥΧΧΥΙΠ -- 

ἐθβε πη ἢ] γϑέθυ πὶ οαγθαὶ (βοὰ οἵ. γθόθῃβ β πο οι Πϑπιοβιλ. ρ᾿. 158 Π). 
Ουϊὰ αυοά σοῦρὰβ {Ππ4 ἰβοσγαίθαπι ΠῸῚ ΒοΪ υπὶ δηΐθ σγαππηδίϊσοβ 1108, 
Βθ4 οὐϊαπι απίθ [)]οηγβίυ πηι οὐ (ἀϑο] πὶ οοπβεϊ αὐ πὶ 886 ἀἰθοϊασγαίαν, 
αἰ ργδθίθυ ΟΥ̓Δ ΟΠ 65. ΠΟ} 8 ἐγ ἰἰ88 ᾿θρθγίης πι}} πὶ 

Αἰᾳιθ ποίδπάμπι δέ, πίον οὐ 0008 βουναίαβ ὑπὲπὶ δὰ 1)6Π)0- 

εἰσαπι βογιρέαπι ψϑίθυι ΠῈ ΒΕΒΡΙΟΙΟΠΘΠῚ ΠΟΥ 8806. (λιαπὶ ΕΑΓΡοΟγαἐῖο 
ἰβοογαϊϊ Αρο!)οηϊαίαθ ἐσθ (8. νυν. ἐπαχτὸς ὅρχος; οοῃέτα Ἰσοχράτης 

παραινέσεσιν 8. ν. παράχλησις --- Ἰ)θπιοη. ὃ 5), οὐπὶ νἱΐδο ᾿βοογαῖθαθ 
δαοίοῦ (Ρ. 255 ὙΥ̓οβέθστη.) ἐθβὲῖβ βἰἐ, ρα Θβοβο ---- Δα ΠΙΟ ἢ ΟΠ ΘΒ ΟἸΠΠΘΕΒ 
Βθουπάστη ἤππὸ ΔΌΟίΟΤΘΠΙ: 5 ϑέϊαπὶ οταίο δὰ ᾿)θιηοηΐοι πη ̓ πΠΒοΥΙρΡίμ 
ογαΐ παραινέσεις", οὗ, Ηδγροον., Ῥσίβο., οοά. Υ --α ἃ φυϊθιιβάδπι (τινες) 

ἴῃ ΒΕΒΡΙ οἴομθ πὶ γοσαίαβ θ8860 διὰ τὸ ἀσϑενὲς τῆς φράσεως. ΠΙΟΠγΒ15 

δ ἐθ6πὶ ΟΥ̓ ΟηΘτη {ΠΠὰπ ᾿ΒΟΟΥΔΙΒ Θ586 ῬγΟΌΔΥ ἀθ ἴβοοῦ. ὁ. 10: ἔχων 
δὲ πολλοὺς αὐτοῦ χαὶ ἄλλους διεξιέναι λόγους πρὸς πόλεις (ΞΞ Χ11.) τε 

χαὶ δυνάστας (Ξ- ΧΙ.) καὶ ἰδιώτας (Ξ- Χ.) γραφέντας, ὧν οἱ μὲν ..., 

οἱ δὲ..., οἱ δὲ κοσμίους τῶν ἰδιωτῶν ἀπεργάζονται τοὺς βίους, 

ἃ δεῖ πράττειν ἕχαστον ὑποτιϑέμενοι (οἵ. Χ ὃ δ). Νρᾳιθ αιυϊδβαιᾶπι 

ΘΧ ἰδηΐία ἐθϑέϊ πὶ τϑοθμ σι πὶ οδίοσνα, αἱ οΥΔΙΪΟΘπὶ 1ΠΠ|ὰπ|ὶ ἰασάα- 
γϑγαηΐ, Π6 σοῦ αὐΐάοπι ἀπ Ὀἰαγθ 80 ΡΓΟΐθβ80}8 ϑϑί. Οὐδ ϑο πλθ, 4] 
Ρίαγοβ θέϊαπι γί η68 σϑῆπαϊξς αυὰᾷπὶ Ιου βία, Θϑ ΠῚ ΔΌΙΘΟΙΒΒΘ. μι- 
ἔθπλιϑ ἢ ΜΙηΐπιθ. [Ππά4θῸ υἱτοβ ἀοοίοβ, αὶ ἀθ Ὠριποηΐοθα ἀπ αν ϑυιηΐ, 
θη ρου θυ8Β οηγϑῖο πιο βαρουϊοτῖθιβ Πογαΐθθθ ἀρραγοῖ, ἢ 4αοτιηΙ 

Βθῃ θη πὶ Βέγθησι8 ἀοοί γα. ἀηξίᾳ δ ἱπνθβειραίου Ηδγροογαίο ὑπὸ 
οοτίθ ἰοὺ ΘΟΠΙΠΠΘπιογανὶ; υἱΐαθ ᾿βοογαΐῖθαθ τηϑπιοῦΐα ἀοοίτπαπὶ ἮοΓ- 
ΤΠ] ΡΡΘαπι γἱἀθίμν βᾶροσθ. Οὐδ πὶ Ορ πο θπι, πα Βρθυμθηάδηη ΠΟ Ϊδ, 
ἱπηρτοθανἹξ ΘΟΓΡΟΥΒ ᾿βοογαίθὶ γοάδοίου, οὐ]ὰβ ᾿ἀϊοῖο ΡΟ θυ ΟΥΘΒ ΟΠ ΘΒ 
δοαιίθυβ8θ δἰ ασθέ. 

ἴδπὶ ὙϑγῸ αιοπιοίο ἔβοίιπι 51} Θχρ] ]οθπηιβ, αὐ πιθιποῦῖα γα! ραία 

(ΛῚ φέϊαπι ρ΄ αγθβ ογαξοηθ8 βου νδίδθ δι ξ ααδπὶ {τ παίθ, {Πἰγὰπι οὐ 068 

ἄυσδ8 ἴῃ Γ ἀοῆοϊθηϊθβ 'ἰπ σοΓροτΘ ρῥυϊποῖρθ ἀθἔιϊββο, ἴθ Πἰθγῖβ᾽ νυ]ρδίίβ 
διιθπι ροβέθα δά ἀϊξαβ Θ886 βέβἔι" Θ ΠΊ15 Δ 688 πὶ {ΠΥ 1 Π8 18 πη ΘΠ οσἿ8 ὁ881 οἱ 

[ογέαϊ!ο Θχο  ἀϊββο δαί οοπβα! ο (4 ΟΠ. ἔουία886) βϑιπποῖδ8. Θ886 ΒῈΠ16- 

πιιβ ἢ Αἰᾳὰθ Το βρίοἷαβ ατι8 680, ΟΥ̓ΔΈ ΙΟΠΘΒ 1|188, ᾿πέου 188 ϑδὲ ΑΠΊΔΥ ΥΤΙΙΒ 
οθτέθ 80 ᾿βοογαίθ πὸ οομμροβίίαβ (οἵ, ο. ΕΝ}, οὲ νϑίθγαπι ἐθβεϊ πη }}8. οὔθ - 

ὈΘΥΤΙ ΠιΐΪ8 δὲ ΠῸΙΠΘΤΌΤα πὶ βύιάϊο ἴῃ ἀθ]θοῖα οοηβρίοπο (Π8 πὶ ΟΥ̓ ΟΠΘΒ Β0Ρ- 
ἴθηδθ 86] θοΐδθ βιιπὲ} βαίῖβ ἢγπιδυῖ, ΡΥ ΘΒογ πὶ οαπὶ οτγαςο (] Πηδοῖθα Δ 
Ηδτροογδίϊομθ, οὐ ποίου 88 ρβαπι [ΠΥ  παΐθη) Βα ρογαῖ, βδοραΒ ᾿δἀϑίαν. 

Οὐδ ΘΧ 6. ογδίίομθα ἀπδ8 ἴῃ {{τὈϊπαΐθ. οαΐπβ οτάο ἴῃ ογαοθι8 

ἴουθηβῖθι8 γα θ᾽ ὁοηἤβιιβ οδὲ (οἵ. ῥ. ΧΟΠ)}), ὁαβὰ ἐπ θυ  ἴβαθ ὙΘΓῚ δὲ 



-- ΙΧΧΧΙΧ -“-- 

Β᾽ ΠΗ τη πὶ. Ομδ6 οὐπὶ [ἰᾳ βἰηΐ, δὲ ΕΠ ὴΪ 8.18 δέ Πθσοσαπι γα] ρα ΓΙ πὶ 
ΠΊΘΙΠΟΤΙ πὶ σοηΐοῖο Ῥγοϊθοία πηι Θ886. χ Θοίϊθπι ΘΟΥΡΟΥΘ, αυοά ἴὰπὶ αθίδίθ 
48 νοσαίυν Αἰοχαπάγιπα οοπάϊξιιπιὶ Θ880 δἀὐπιοάϊπι ρυΟ θα Ὁ}]6 οβί, 

ΡΓΔΘΒΟΥ ΠῚ Οὐπὶ Βι ΟΠ οτηθίσγαθ σγϑ]αυἶαθ ἴῃ Γ δὰ ΠΠ||8 θυ Θά ΟΠ ΘΠῚ 
γἱάἀραδηίγ τοίθγθπμαθ θ886θ. ἕἡἕὌποά αὐ οογίϊ8Β ϑἐϊδπὶ σον ποβοδίαγ, 

ἀθίποθρβ ὁοηβιἀθγθίαν ἃ ΠΟΌΪΒ 
Ὡ, Οταίζϊοπαπι οτάο ἴῃ σοάϊοϊθ5 ἐτϑάϊ 8, αθπὶ δῦ ὑπ0 

οοηβρθοίῖι ἢΐο Ῥτόροπο: 
Γ Λ Θ:Φ Ῥῃοέϊι8 

Πο θη. αἱ Πθπιοη. -- τα θπιοῃ. 
Βιιβῖν. δ Νῖο. -- αὐ Νῖο. 

ὁ. ΒΟΡ]Ν. Νίοοοϊ. - ΝίοοοΙ. 
Τππιδρ.. Ῥδηθρ. ΘθἝ ἀθ Ρ80θ 

5. δά [)6πιοη. Ἠθ θη. ΗϑοΪθη. Ῥαηθρ,. 

αἰ Νῖο. παρ. παρ. Ατϑορ. 
Νίοοο]. Βιιβῖν. Βιυβίγ. ΡΙαί. 

Ατοϊά. ὁ. ΒΟΡ᾿. Ῥαπθβ. Αὐομά, 
ΑὙθΟΡ. ΡΙαΐ. Αὐθορ. 6. Βορἢι. 

10 ῬΙαι. ΑὙθορ. ΡΙαί. Βιι8]Γ. 
ἀθ ῥΡᾶοθ ῬΒΠΙΡΡ. Ατ πιά. Ἠδοίθη. 
ῬΆΠΙΡΡ. ἀθ ῥδὸθ δ. ΒΟΡΗ. Βυδο.. 
Ῥαπαίῆ, Ατοιϊά. ΡΠ ρρ. ΡΆΠΙΡΡ. 
Ῥαπθρ. Ῥαπαίΐ. Ῥϑῃδέ. Ῥϑηβίῃ. 

1 Αορίη. Απέα, Απεα. Απέα. 

Απεϊά. 6. Ἰο0}. - ἴῃ ΟἈ]}. 
ἀθ Ὀὶρ. ἴθ Εαέῃγη. -- Αϑρίη. 
Τ͵αρθζ. 46 Ὀῖρ. το ἴῃ Εαίῃγῃ. 
6. Ποοῖι. Αθρίη. -- ΤΥδΡΘΖ. 

22. -Ἐ- ΤτάρθΣ. -- ο. μοοἢ. 
- ἴπ ΟΔ|}. Φ - 

τὰ Ἰομγ8. -- δὰ Ατομὶά. δὰ Ὠϊοηγβ. 
δ Ατομϊα, -- τα [Δ8. ἢ]. 4 Ατοῃϊά, 
αὐ [45. Ε]. τος δὰ Πγοορῆτ, (Ποη.) - τ- 

25 δά Τιπιοίῃ. -- δὰ ΡῺΠ. 1 δὰ ΡῺὨΠ]. 
«ἃ ῬὨΠ. 1 -π δὰ ῬὨΠ. Π αὰ ΡὨΠ]. 
αὐ ῬὨΠ. 1 -- δ ΑἸοχ. κα ΑἸοχ. 
δ] ΑἸοχ. -- «ὦ Απέρ. «(ἰ Απέρ. 
εὐ Απᾷρ. -τ δὰ ΤΙπιοίὶι. αἀ ΤΟΙ. 

80 δ Μγέ}. πᾶν. -- αἱ ΜΥΠ]). πιδρ. «ὦ ΜΥΕ). παρ. 



Ασ ῥτίπηιῖπὶ αὐ ἀ6πῚ δηϊπιϑάνθοσίϑβ, αἰᾶπι ατίθ ῬΠΟΝΙ ΘΧΘΠΙΡΙΆΓ 
δὲ οαὰπὶ Θ᾽ (οταξοπαπι 11} δὲ οὐπὶ Φ (θρ βίο! γα) οομαθγοδέ, αὐ οοάϊσθπι 

Θ᾽ ρθππθ οχ ἰπάϊοο Ῥμοίδαπο ΓΘΟΌΡΟΓΑΓΘ ἰἰοθαί. Ναι Θ᾽ οἱ 
Ῥῃοΐϊιβ ογαιϊοηϊθιβ Θοά πὶ ΟΥ̓ π6 οοηἰαποῖϊβ σοπγυθηΐπηΐ Πἷβ: Ῥαπθρ., 
Αὐϑορ., Ρ]αί., Αὐοῃϊά., α. βορμῖβέ.; ῬΒΠΡΡ., Ῥϑηδίῃ., Αππά.: Ηδϊθη., 

Ἐυδρ., Βαβὶγ. (Θ) ΞΞ Βιιβὶγ., ἤρθη. ἔπαρ. (Ροί.), ααυϊθυδβοῦμη ἀρυὰ 
Ῥμοέϊαπι οτγαῖϊο ὁ. βορῃϊβί. τϑοίθ οοπηθοί ιν. ππ6 οτδίϊο 'ἰπ Θ ἃ 
οοϑίθεῖβ ΘΠ ΠΙΪ 8 ἀνυἶβα δὲ, οαπὶ ΟΥ̓ΔΟΠΘΒ. ΠΙΡΤΆΤΙΪ ἈΠΟ 1π8 ΠΙ᾽ ἀπὸ 

Ἰοσαπι αἰϊααδίθηιβ γα πβηγαίανθπέ (ογδέϊοπθβ Ηθ᾽θη., ἔπδρ"., Βαβ1ν. Θηΐπι ἴῃ 

Θ πηὲθ Ῥαμπθορυτίοιπι οΟἸ]οοαΐδθ βαπί). ΤΠ) Θβαπί 'ῃ Θ᾽ ϑὲ ρυοτθΒ οὲ ροβέοσγὶ- 
ΟΥΌ5 ΠΟΥ ΟΥ̓ ΙΟ ἢ 65, αιοα οαδιι ἔβοξιιη Θ580 ἔδοἹ 1 πΊθ δι ξισ. ῬΒο ΙΒ 

Υ6ΓῸ οὐδ οι 6 Ὀ᾽ 18 Β] ΘΠ 10 ἐγα ΠΒΠ 181}: {81 1Ππ ΘΧΘΙΊΡΪῸ ΘΒ ΒΟΓΙΡ Δ ΠῚ 

ΠΟ ἤπϊθββα ἱπάθ ἀρραγοί, ψιοἋ οοάϊοῖὶβ {{Ὀ] 8} 18 οογγθοίου ὅ, ἃ (0 

θγαπὶ οὐαὶ Θ. οοηϊπποίαπι δἰ ᾽πὶ οδεθ Βαθτδηπιβ ἀοοῖ (1 

ν- 18), ϑαμίθπι γα πΘ ΠῚ 808 πὶ πο δέν σι. ὦΛο ΠΠτῚ ῬΠοΙ ἃπὶ οαπὶ 

δι Πα σοι Ιοβ Θ᾽ πϑοθββιί ὁ ̓ ἔθυιπ ΡγΟθαΐαγ. --- ὙΠΠἸΟῺ]Ὸ ΥἹΧ ἰΆΧΙΟΤΘ 
οἰΐαπι οοή. Φοαπὶ ΕΠΟΤΗ τὸ υἱάθειν ΠΠσαὐτΒ 6886, 4 ππτηαπὶ Ῥ ΠΟΥῸΒ 

Θρβίοϊαθ αἀ ᾿ϑβοηΐβ ἤΠῸ05 ἀδίδϑ πηθηςοιθπι ποη παδθί. Οποά ᾿πουτχίαθ 
αὐἰδαθηάινπη οϑί, ψαϊα 1 οὐ 8. 10.850. 86. πούθη ᾿ΒΟΟγα ΙΒ. Θρ βίο! αβ ̓ θρῖββθ 

ἰοϑίαξιν, οἵ, ἀνεγνώσϑησαν Ἰσοχράτους.. ἐπιστολαὶ '΄ οἱ τῶν δ᾽ 

ἐννέα ἐπιστολῶν αὐτοῦ. Αἴχψιθ ογρίβίοϊαθ βθὸχ μροβέθυϊουθβ ἴῃ Εἰ ῈΘ 

Εἰ το τϑοΐθ δομστιὶ (οἵ, Ρ. Χ ΟΙΠ); ϑαγαπάθῃ οτάο ἴῃ Γ ορ βίο δὰ "ΤΊ πλο- 

{πϑὰπὶ ρΟΥροταπὶ ἃπίθ ῬΉΙΠΙρΡρΙοα8Β ροβὶία ἑαυ θαίαβ οϑί, ῬΥΟΥΘΒ. ὙΘΙῸ, 
486 φυϊάθπηι οἰ βάθη ρθη ΘΥ5 δα πὲ (ρΓΟΟΘΠΪ8), ᾿πίθ 1 56 γα μΒροβιίδθ (Ξε ΓῚ 

οοποθμέ ἄππὸ ποθὴ δὰ ἰγυϊέιπη τά ϊσαμπί, ἢἶδὶ αἴ ΘΥΟ Π8πὶ ᾿ἸΠΒΟΥρΡ- 
ἐἰοῸ 5. ΘΡ᾿ βίο 6 ρυϊπηαθ γ6118 οχαρίίατο (Διονυσίῳ ῬΠοὶ. Ξε Γ, Λυχόφρον! Φ), 

«πὰ ἰάθη δὲ οὐ 6 πὶ Θρ βίο! αὐπι πὸ ρου ηθί. Ασοθάϊ αυοά 
ΒΡ βίο ασταπὶ ἴῃ Φ τηϑηιοῦῖα ΟΥ̓ ΟΠ ΠῚ Τπθ πο πὶ ΥὙὐ]ραΐαηι εἰθρτὰ- 
ναί οι ἶβ πιοάο ρίαπο ἀθαᾳαϊρογαῖ, υπάο σοάϊοθπ Φ τὸ νϑγὰ ὁ Πἰθτὸ νυ] χαῖο 
(αην Θ᾽ ὁομρτ 0) ἀθβοσίρέιη Θ586. ΡΥ Ὀ1Π18 οβὲ σομπ!θοίαγα (οἵ. ΒΙ 6Υ 
[ἀν 88. θαγθυ, ΟὙ ΠῚ 85.- Θο] πσθβοὸὴ ΧΧΧΨΠΙ 190] ν. 884,58). 

[ἀπτ|6 σΟΙΠραΥ ΠΑ βιιπὶ οοά. Γ οἱ ΔΛ οἱ Ῥῃοίμπι (Θ Φ.), τι ουιιδίων, 

ΠΠ ΠῚ αὐτὰ οοάϊοαπι ον απὶ οὐἦο σομιπιθ Ππαθθαΐ Θχ αἰ Ποίγρο Δ]Π1] 00 
ΘΧΡΙΠ σα παπὶ (ἀθ απὸ ὀχροβιὶ ἴῃ Μαβοὶ Προ. νο]. 111 1896. μ. 21,20). 

Ι͂π αυΐϊθιιβ ρυπιο αὐϊάθπι οὔτι οὐἦο οταξζί οι γναϊάθ ΕἸ ΓΒ 5 
σοπβρίοιξαν, αὐ ἀγΟἢΠΘΙΥΡῚ ἱπηαοῖθ πὶ τοῆηρὶ ρόββθ ἄθβρθῦθα. δα θ 
ἰϑπηθη ΟΠ ΚΘ π 8. Πα ΓΘ ῬοΥβρίοιιθ 56. οἴθυί. Ἐιθηΐη Κϑιθυα 

ἴαπὶ οβίοπαϊε (Ἀπαᾶ]. [βοοῦ, μν. 73,74), ἀπ ααϊαβ ἰπίον 86. ὁΟυΠποχᾶβ 

[αΐδβθ ΡΑΓΆΘΩΘΒΘΒ αἱ Προηχοπίοιπι, δὰ ΝΊσοοϊθηι, ΝΙοοΟΪθπι, απ. 'ρ8ὸ 



- χαὶ .- 

μος ογάϊηθ 'π ἀγΟΠΘίΎΡῸ ἔιι88θ θχ σοάϊοι πὶ ΘΟηΒθηβι ϑ] οί. Ῥταθίθυθα 
οΥὐβοηθ8 Ηρ]οπδ, Βιιβὶγβ, ὁ. Βορ ἰβίαβ, ΕἘΡΌΤΑΒ (ὁΧχ ογάϊπθ οοα οἶδ ΓῚ), 

αυ8δὸ. νἱὰ ᾳιυπήδηι δὲ ἀὐίθ δ δέ οπ πῈ ΠΟΠΊΪΠ6 οοἸθοίαθ βυπὲ (οἔ, 
Ρ. ΠΧΧΧΥΤ), ἰμ οπηῖθυβ ΠἰΟΓΙΒ ἱπέρυ 86. σομδογθηῖ. Αἰαᾳὰθ ἴῃ ΘΛ 
Ἐπαρογαβ ἱπίου Ηθίθηδπι οἱ ΒιυβιγΙάθι οοἸ]οσδίιβ ϑβέ, αὰὺΐ ογάο τϑ- 
σΘηβίοΩΣ να]σαίδθ ΘΟΠΊ ΠΏ Π18 Υἱάθυὶ ροίθϑί. Εθραρπδηΐ νθγῸ νϑῦθᾶ, 4186 

ἴπ ἀγροπιθπεϊβ δὰ Ἠρίθπδπ οἱ δὰ Βιιβί τ άθπὶ ᾿θριπέισ, 4086 ἰδπιϑίβὶ ἐπὶ 

οοὐ, Π 5βοῖο βογναίαᾳ βιιπὲ δα ρυγιβίϊπδηι γθοθηβίοηΐβ να]σαίαθ ΠΙΘΠΊΟΤΙ ΠῚ 

νἀοπίιν τοίοσθη δα θ886: ἴῃ δυριπιθηΐίο δ Βαβι ἀθπὶ τοῦτον τὸν λόγον 

γράφει πρὸς Πολυχράτην τινὰ σοφιστήν: αἀ Ηρίθπαπι τινὲς λέγουσιν, ὡς 

ὅτι χαὶ τὸν λόγον τοῦτον ἔγραψε πρὸς Πολυχράτην ἐπιλαβόμενος αὐτοῦ 
χαὶ ἐν τούτῳ. οὐχ ἔστι δέ᾽ χαὶ γὰρ τὸ ἐναντίον συνέβη ἐχεῖνος 
γὰρ ὃ ἸΙολυχράτης χτέ. ἴπά46 Βυβίγίάοπι ἴθ νυϊραία. οἵ ΠΙοπδὸ 

ἈΠ ΘΟΘΒΒΙΒΒῸ ἰπ06 ΟΙατίι 5. ϑβὲ, Ἰἀοπιηπθ οτϊο ἀρ Ποία πὶ τὸ νογα θχβίαδί. 
ῬΔΥΓΔΘΠΘΒΘΒ γοτὸ ἴῃ [ἰὈγὶΒ νυ] ρα β ΡγΙποῖροπ ἰθοιπὶ ἀπ αι ἴδηι 

οδἐπιιδθο (οἴ, Ῥηοῖ. ΔΛ), οαπὶ ἴῃ σοὐ!οῖβ Γ πιθπιουῖα ᾿ἰδιιἀαίομθβ δπίθ- 

Ροβιίδθ ἔπθυῖηἐ, ἤαθὸ γόσθα ἰθβεπποπΐο βιιηΐ, 80 ἴῃ ογδίουβ νἱξαι 

(ρ. 2355 ΝΥ ϑβίουιπ..) Ἰοσραιίατ: ἔγραψε δὲ πολλοὺς λόγους, ὧν εἶσιν αἱ 
παραινέσεις, .. ἃς πρῶτον εἰκότως ἀναγινώσχομεν, οὐχ ὡς βελτίονα: 

οὔσας τῶν ἄλλων λόγων, .. ἀλλ᾽ ὅτι περὶ ἡϑῶν διαλαμβάνουσιν (οἴ. 
ΔΥΡΊΠΊ. δά Πθπιοι. πρώτας ποιουμένους τὰς παραινέσεις). [που!οαπάπηι 

δυΐθ ΠῚ δέ ἰός, ἰδυάἀαίομοβ δὲ δαπηοηϊ οπθθ, ἰἰσθὲ θϑήθπὶ ΘΘΗΘΓΙΝ 

ΠΟῚ δ᾽ πὲ, ἱπίοθυ. 86 σορυϊαίαβ θ880 ἴῃ ΟΠΙΠἾθι5. οὐ ἸοῖθιΒ., Αἱ οοάϊοῖδ 
Γ ογο φῬγαθβίβηοῦυ ο886. υἱάθίιγ, αὶ ἐοπ ρου ΓΑ ΟΠ Θ8. βοομέιβ [αιι- 

ἀδέϊοπθβ βορῃϊβέϊοσα Επαροτα ἱπίθγροβιίο οαπὶ Δαἀπου α Το π θι8. δή 
ΝΙοοοῖθαι Ογὐρτγίαπι οἱ αὐ ΟὙργῖοβ ἀδίϊβ ἀρίθ σουπιπραί, [ἢ νυ]ραίι 
ΠΙΘΠΟΥα ἔα πιθ Δ ΠΟ ὨἸ ΠΟ Π68. δὰ ὧ(6 οαπβὰ υἱάθηξιν ἀπίοροβιίαθ οβϑθ, 
αυοά ἀθ νἰγένθ ρυαθοριθπέθβ ᾿Ἰθοίοσιθιβ που ηἀἴοῦθ 8. υἶβαθ βιιηΐ. 

Εκίαπι αἰέογα ογαϊοηαπι ἀθ} θα νασὰ οἰ βδὶβ ἴῃς τομρίγρο 
σοηϊπποίαᾳ ἔξ οἴη), οὐ οὐάο ἴῃ ΘΟὐ οι. να 5 φαυοάαπιπιοήο 

νἱδέὰβ οὲ. θά σϑηθτὶβ ΠΠ18 ΟΥΔΙΪΟΠΟΒ. ΒῸΧχ ἴῃ Λ δεϊαπιμιης ᾿πίον κε 

ΠΟΠδογθηΐ, οαπὶ Ῥαποσυτγίοιπι ᾿μΐον ΝΙσοοΙοπι οὐ Ἠθ]θηαη ῬΘΓΡΟΥΔΠῚ 
ἐπέθγθοίι τη 6886. Θ0 ἴρβο σοηνίποαίαγ, απο Θχὲ γα ΠΟμ θ 8. ΞγπΡιι- Ὁ 
ἰϑοἷβ ῬΑΠΟΡΎΤΙΟΙΙΒ. 80 1}}8 ἴῃ Π δγριυπηθηίο οατοί. Θυοὰ σοῦὸ ἀριὰ 
Ῥμοίαπι ῬΆΝΠΡΡαΒ. οὲ Ῥαπδιίμθηδίοιιβ Ἰδέ ϊοπ  θ15. πη ΠῈΪχ 5. ἃ σοίοτίε 
Βορτθρα ϊ δι, --- ἴθ Θ᾽ ογαίϊο οοπέτα β0ρ ἰϑίαθ βοῖ8. οὐ 6} ΠΟΙῚ 
βοαυξαν, το] χιιθ δα οποβ πα ὰπι απαθαμθ Ἰοοιπὶ ἐθηθηΐ; ογαῖο ἦὺ 

Ῥδοθ δυίθπι ἠθβίἀθυδίμῃγ, --- οαβὰ ν᾽ ἀϑέαν ἔμοία ἢν Θ886, οὐπὶ ἰδ  ]ΟΉ ΠῚ 

γοϊαηθη. ἴῃ Εἰῦτο αἰΐψιο δηίίααο ἰηΐοῦ ἀθ! γα γἄσπ γοὶαπυΐπα 



-- ΧΟΠ --- 

ἃ ΠΌγασῖο ἔα ]8ο0 ᾿πβϑυίαπὶ ϑββϑὲ. Εἐθηΐπὶ ν σϑι 86,87 ΠΠθταγατη οοπιρυίαΐο 
γοϊαπηθη {Ππι4 Ἰαἀϑέϊοπαπι 1810 [6 γ6 υθβιιβ Πα ῖ886 (ΠΗ ο᾽θῃ. 840, ΒΒ 511. 

890, ο. Βορϊδί. 200, ἔπιαρ. Θ80), ἀπο μ  Ἰοπιιπὶ αἰ θγμπι 138 ῬΓΟΡΘ γΘΓΕῸΒ 

οΟΠΊρί ον 8886. βίαἐπθηιὰβ (Δ Πθπηοπ, 415, δὰ Νίοοοὶ. 490, ΝίοοοΙ. 840). 

Π 6} Ὀϑγαύ γασῖ πὶ δα θη οτα ΟΠ πὶ ἐδ 18 οταὰξ δ 85, --- Ατομϊά. 920 

ΟἸγΟΙΘυ γθεβααπ), ἄτρορ. 610, Ὀ]αὶ. 490, θ᾽ ρᾷοθ 1110, ῬΏΠΙρΡΡ. 1280, 
Ῥαπαίῃ. 2380, Ῥάπορ. 1480, --- οὐ Ἰοηρίονθα αυϊάθπι 5᾽ ηρῚ} }8 νοἱϊὰ- 
τ  ἶθι18. ν ἀθαπέυν σΟΠΊρΡ ΓΘ Θη5880 [ἶββθ, ΡΥαοίθυ Αὐθορδρι οι πὶ ἴογίδ 880 
οὐ Ῥ]δἰαϊσαπ), 4108. ΘΟ ρ θοι μοίαϊε ἀπ γϑγβαμπὶ 1160. (πἶβὶ ἔονίο 

Ατομιήαπηι5 δὲ ΑὐὙθοραρι οι --α γϑυβιιπὶ 1590, ΡῬ]αἰαίοιβ δὲ ἀθ ρᾷοθ --- 
γϑύβιιηι 1660. δἰπροϊα γο]ιπιῖμα ἔδοὶθ θη). Οὐαὶ ον τθπὶ πιά 
ΠΆΪΓΟΥΙΒ, ΄ααοά οται πα π) ΠΠΠαγὰπι οΟἸ]οολἑο ἵπ οοὐϊοϊ 5 να] άθ ἀἰοσί. 

Αο ἰἀπιθὴ ἰπ {Πγθϊαῖθ βίπηα! αἴᾳιθ ἀριιὰ ῬΠοίπι Αὐθοραρὶοιιβ ΟὈ πὶ 

ῬΙαίδῖοο οὲ ῬΏΠΙΡΡαΒ οατπὰ Ῥαπδἐθηδῖοο ΘΠ θχὶ δυηΐ, αιοά δὰ ἀγο]6- 

ἔγραπι νἀ ϑίυν γοθγθη πὶ Θ880. Οὐἶ8 ογάϊηθι ΔῸ ορίϊπιο οοάϊοθ Γ᾽ νυ 

ΒΙΠῚ116 Θϑὲ ΒΘΥΥΑΓΙ: ΠᾺΠῚ 8015 ΟΥ̓ ΠἾΒ ΘΧΡ᾿ οἰ μθ πὶ Ργαθθοί ἴδοι] 6 ΠῚ, 
«αΐα οοπέϊομθα, {88 δ ροριίιην Πα 8 86. ἔοταπὲ (Ασομ ά., ΑὙΘΟΡ.. 
ΡΙαὶ., ἀθ ρᾷοθ), θχοῖρῖε ῬἨΠΡριβ ἴῃς ορίβίοϊαθ πιοάσπη τϑάδοίαβ. 

ῬΒΠρραπι δυΐθπι, αυΐ οαὰ Ῥαπορσγτίοὶ ἀγσιπηθηίο ΘΧχ ραγίθ ααϊάθπὶ 

οοηγθἶ, ογαίοηθΒ βοηὰσαπίαν ΘΟ θη θι8. 80] ]Θπηηΐθβ ἀθβιϊπαΐδθ, 
Ῥδηδίθπδίσαπι ἀΐοο οὲ Ῥαμοργνίοιτη, ΟΕ οἰ βάθη. Ρᾶθηθ. ἈΥΡΌ ΘΗ 

βϑαηΐ. Ργαθίθγθα. νο]α πα βἰθριϊα βοουπάμππι τπηαρηϊ ἀπ θη ἔογίαββθ 

ἀἰδροβι δ 'βαπὲ ᾿ξα, αὐ ἃ πιϊημοῦθ δὰ πιαίαβ ργοοοάππε; οχοθρίο ῬαΠΘΡΎΤΙΟΟ, 
4} οὑπὶ ΡΒ ΡΡῚ οἱ Ῥδμδίμθηδίοὶ ἀγριπιθηΐα ΘΟ Θοία δὲ ὉΠ1Β 
ΟΠΊΠ11ΠῚ ΟΘΙΘΌΘΓΥΙΠ.ι18 ἔπϑυϊς, ἐῃ ἤπθ νυἱἀθέμν οοἸ]]οσαΐιιβ 6886. 

Τΐϑπι ἐθυξϊαπ ΟΥα ΪΟ ἢ Ἰ ἴΟΥΘηβί πὶ ΟἸΆ586Π} ἢ ΟΠ 115 ὁ ἸΟΙ 0.18 

ἴΠ ἘΠῚ οοδοίδ } ΓΘΡΘΥΪΠΝ οἱ --- ἰὰ χυοὰ σΎαν 8 ϑϑὲ --- ροβί ἀθ} 1 θγὰ- 
ἐἰνβ ΡΟ ἔπ, ΙΔ 18 Π}, 81 ἔθ ΠΡΟΣ αΙ ΠῚ γα 68. βρθοίθϑ, ἀρίηθ ἀπ 0018 

ἀθθοθαμπέ. Ργδθίοσγθα ἴῃ οὐ ποῖϊβ οὐδ το 6 ρου πε ἐδε! 6, οὐα 8 ̓ ΠΒΟΤΙ Ρ ΙΟΏ ΘΙ 

ἈΡΒυγάδπι (οἵ, ο. ΓΥὺ ἴῃ οπιηΐϊβ ἀμ θ) οβθθ δηϊπιπγθυῖθδ, ΠΟΥ 

᾿πἀ1 4168. τθοθρία ϑϑί, ἰοθὲ ῥγορτῖο δὰ ᾿πἀϊοίη ποὸμ ρου θυ. αἰαθ 
Θἰϊαπὶ οὐ ΟΥα ΓΙ ΟΠ 6. ὁ. ΒΟρὮὨΪβί. σΟΠ Πρατὶ ροξιουῖε (ὡς ὄντος μιχτοῦ τοῦ 
λόγου καὶ 12, οἵ, δ 10). Τάχαθ ποίαπάϊνμι θὲ, αοπίδτη ἔοτθηβίτιπὶ ρΓαΘΟΙΡῸ0 

ΟΥ̓Δ ΪΟΙΠῚ ΒΘΓΪΘ 5 ̓ῃ ὁ Ἰοῖθι5. πιαχίμιο ἀἰονε, Νϑαιο ἐαπγθι ἀἸΒΟΥΠΊΘῺ 
ἴῃ ᾿ς ρμοβίζαμι ϑϑί, ψυομίδηι δὲ Γ (ἴη ΟΠ], ΑΔ ν}.) οἱ θοὸν ῬΠιο 8 

(46 01.) σγάνθηι ἰδοίασηπ Βι Ὀἰθυαα, ἀατὰ τοὶ ασασαμν ἀπο 10. ΟΥΔΠΟΠΗΙ 

ΟΥ̓ θη ἐὰν θαίπ πὶ 6886 ΨΘΥΪ οδί Β1π}}}6. ΝΊΝΙΠΟ ταΐπιβ οδπιπιιο ἐπ Γ οἱ 

ῬΒΟΥΙΙ Πῦγο οΥὐαίϊοηθ8 “Γγαρθχϊτοα δὲ ο, Ἰυοο] . σορυ]απέαν, φαοὰί δὰ δμεϊ- 
«υϊαΐθπι γϑἔθγθιη ἀν πὶ Θ586 ΡΟ θαι ΒΟ ΟΠ. ᾿)λομμ βίῃ θηΐοο (οὐ α. Ε Ὁ δά οΥ. 



--: ΧΟΙΠ -ὄ- 

Χ ἃ 80 ρΡ. 155, 1)... καὶ ἔστιν ὥσπερ ἐπίλογος, ὥσπερ ἐποίησε χαὶ 
Ἰσοχράτης ἐν τῷ τοῦ Τραπεζιτικοῦ τέλει χατὰ Λοχίτου αἰχίας ἐπίλογον 
ϑείς (οἵ. Πιπάον δὰ 1οο.). ϑΌΒΡΙΟΘΥβ ᾿ρτέισ, ΟΥ̓Δ ΙΟΗ 68. 1188. οὔτ οτα- 

ἐΐοθ 46 Ὀϊρῖθ ἀπὸ σνοϊαπηηθ 1100 ἔθυθ υϑυβαθη (ἀθ6 Ὀἱρ, 420, ΤΎαρθΖ. 
15, ο. Ἰμοοδῖξ, 165) σοι ρΥΘΘηβ48. ἔἶββθ βοαξ ἴῃ Γ, ΟΥ̓ ΪΟΠ6Β. δα θπὶ 

Αορὶποίσαμι, (ΔἸ πο θα, ΑΠΙΔΡΤΥΤ ΠῚ ΟΟΙΡ]ΘΥἾβΒ6. δ] θτιιπὶ 112 

γϑυϑ πῃ (ὅ80-Ἐ- 48ὅ -Ἐ 100) βἴουε ρα Ῥμοίϊαμη, Απεοβῖμι ἀθηΐαιθ 

τογ πὶ ΘΧΟΘΡΊΒΒ6. μου σπαμ 2680 νϑυϑαυπι (γὙ6] 8520. ὙϑυΒαι ΠῚ ΟἾΠῚ 
οτδ οτη ἰδ ἀπέδτα πὶ Ῥαγ ΒΒ ΘΧΒΟΡΡ.18): αἴααθ ἔμβοι]θ ΘΧΡ  ΟΔΥΘΥ Β, 

αυοτηοάο οταῖο 6 Ὀΐσῖὶβ ἀρὰ Ῥηοδαπι, οὐδέϊοπμθα ἴῃ ΟΔ}]}1π}. δὲ ἴῃ 
Επέγη. ἰπ ΓΟ ϑχοϊάθεϊξ. Ουΐη οδαδη πὸ β8θυῖθ οοηῃϑεξαία γαίϊο 

ΟΥ̓ Ἰἶβ οοσποβοϊίαν, ααἷἱα οΥαἰϊο ἀθ γϑῦϊβ πθυθα αν} 8 (ΑἸ Θο  Πθ 1618), 480 
Αἰδθηΐβ ποῃ ϑϑὲ ἀἰοία, ἀστηθη ἱπάοϊαἸ απ ἀμποῖς, ραγῖίον δία Ατοὶ]- 
ἀδιηῖβ (Τ δορά δοπιοη 8) ἀθ] θγυαἰϊνασιι!. Οὐδπὶ ααρέζυοῦ ΒΘ] ΓΙ 

ΟΥ̓ οθα 46 ἀδϑηηπο Ὑο] --- αιιοὰ 5᾽Π}}}6 Θβὲ ΔΥΡῚ ΠΊ ΘΙ 1 --- ἀΘ. ἀθροβίίο 
(ἢ ΟΔ]}Ππι.: βλάβης, Απιατί.: παραχαταϑήχης, ἀθ Ὀϊρ᾽8: βλάβης, ΤΎαρο“.: 

παραχαταϑύήκχης), ααϊθὰβ υἱεῖπηα πἀμαθγθὲ ο. 1 οομ. ἀθ Υἱ (αἰκείας). 

Οτγαῖο ἀθ ρογπηίαίϊοπθ γθσο ἰμἸἶο οὐάϊπὶβ Ἰοσμῃ ΟὈξϊ ποτὶ (βίου 

δρυα Ῥμοίηιν τὸ Θ᾽ οὐ Λ), αὐ οταίίο πιϊχεϊ ρϑηθυὶβ ἀ6} } τα Εἰ οἴμπ 

᾿ὰ ἀἸοἸ Π θ18. οοπηθοίηϊ. 

Ῥαιιοῖβ ἀθηΐᾳθ ἐγαπβίσθυο ᾿ἰοθὲ οαπ Θρ βίο ἶβ, απ86 ἰπ Γ ϑὲ ἴῃ 

νυ] σία. θαθάθπὶ βηΐ ποθ. Μγα αἰΐθη) δὲ σουρουθ πιΐ8 1000 
[ὍΘ ὙΘΥΒΌΠΙΠῚ ΘΟΠΙΡΟΒΙἐἶο, ἴῃ απ ὑνῖα ογα ϊοηαπι ργοοθπῖα (ἀ ὨΊΟΏγ8., 

δὰ Ασομ ὰ., δα Φαβοηΐβ 1105) οαπὶ {ὐἰθι8 Θρ βίο ἢ ῖβΒ σοπηπιθη βέϊο 8 

ΡΥναῦῖβ (ᾳ(4 Απεραί.. δὲ Τιπιοῖμ., δὦ Μγά]θη. πιαρὶβέν.) ἐγ αΒα 6 
οἱ Μαοθάοπαπι τορθπὶ ῬὮ ΠΡ. π, οἰθβαθπθ δ] πὶ ΑἸΘΧΑΠ ΛΠ ΠῚ Π}5818 

σοπϊπηοίαθ 8ιηξ. πθπὶ οὐάϊπθπὶ ἰπ Φ οἱ ἀρυαὰ Ῥ] οί τη βουγαίαπι ἴπ 
Γ Ἰογαθ αὐ ΤΙ πού θαπι ἃ οοίθτῖβ οοπη θη δέοιϊβ οὶ ποῖα ἐὰν Ὀδηΐ. 

αὐ ΔΥῸ Θ ΥΡῚ οτάϊπθπι νυἱσαΐα ΠΙΘΠΙΟΥα ΤΘΡΥΔΟΒΘΗἑΔΥΪ ΘΘΥΠΔΕΌΓ, 

υἷ8Β γοῦο πηθρσϑί, πιο ρα ΠῚ ΘΧ ρ8ὸ ογάϊπθ οὐδ ΟΠ, 4161) 

5 ΠΡ Ϊ τὶ οβέθηάπιηΐῖ, παπο οορῃοβοὶ" ΝᾺΠῚ 6Χ ῥΥῖβοο 10 4Π16ΠῚ ΘΧ 

ὕτθιπαίθ ροι ββί πὰπὶ τϑϑεϊ αν οὐάἀΐηθ ρουξυγθαϊϊοπθθ, ἡπᾶ8 νὰ]- 
5801 οοάϊσθα ῬΆΒ81 βαπί, ἔοι] θτη Πα θεέ ΘΧΡ ΘΔ ΟΠ ΘΠῚ, 5] τηοάο ΘΟΥΡῚΒ 
πὰ δηεαυϊίι8 Βα ρ.} 18. γουμϊἶδα8 (1000---Ἰ δ 00 ΟἸΤΟΙΘΥ γϑυβα πὶ τοὶ 
ΤΆΓΟ Ρ] ΤΠ) ΘΟΙ ΒΕ 1886 βία(πθπλὰ8, αθοά ΡΘΡ 80 ϑδὲ ργ Δ ὈΪ6. Οτάϊῃηθπι 
δαΐθπι ΡΟ Θέ ὙΘΥῚ 81Π|1}}6π| ΒΘου ἀτιπὶ νοὶ] απιϊηα αἸρθβία μη 810 ὍΠῸ 
οοηβρθοῦι ἢΐϊο Ριοροόπδαι: [. 4) ἤρ᾽θη., Βυβῖγ., ο. Βορἰβέ., Εσδρ: Ὁ) αὐ 
Ἰθπησῃ., δὰ Νίοοοὶ., Νίοοοὶ.; Π. 4) Ατομίά., Ὁ) Ατϑορδρ., Ρ]αΐ. ; 6) ἀθ 

Ρδοο; 4) ῬΆΠΙΡΡ.: 6) Ῥαπδίμ.; [ἢ Ῥαπορ.; Πἠ. 4) Απεά.; Ὁ) Αορίη,, 



ὡς ΕΘΝ Ὄὦ 

'π ΟἸ] πι., ἴῃ Ἐπίθγη.: 6) ἀθ δἷρ., ΤΎδρθΖ., ο. Ἰωοοϊέ.; ΓΥ͂, ορί βίο αθ 
τ ΧΠῚ νο]]. 17890 (νοὶ 18 280, οἵ. Αὐεάἀοβὶπ) οἰγο θ᾽ ὙΘΥΒΌΠΠΙ. 

Τογΐ οὐ φαδτί ἀγραπιθηξ Ιοοο, 4υΐθὰι8 ΘΟΠ πη ηἷ8 σοάϊσαπι Δγο ἢ 6- 

ἰγρὰ8 οὐποιξαν, β᾽πρι] ἀτὰπὶ οταϊ μα πιὶ ΘΟ αἰ ομΘ πὶ αἴἴθγαπι, υἱά δ] θὲ 

8. Οτδίϊοηΐβ οοηέτα ΒΟρΡ ἰΒ88 {ϊΠ6ΠῚ ΠῚ ΠΟΊΠῚ, 
4, Οταδίϊομθηι δὰ ΝίοοΟΙ θη ᾿πίθτιρο] ἰδ πὶ. 
Αἰἴψαθ ἀθ ογβϑέϊοῃθ δοπίτα βορ ἰβίαβ ἱπ οδρίίθ ΕΥ̓͂ [υβῖι8Β αἰδρα- 

(ἴα ΓΒ ΓΘΠ] ΘΧ ΟΠΙΩΪ ρδγΐθ ΙΔ Π8ΠΊ Θ889 ἢΐο ἘΠῸ Υ6Υ00 ργοβέθου, αὐ]ά- 
αυϊά οοπέτα αἀἰβρυξανογιπὲ αυϊάδπι ἰῃ ἸΒΟΟΙΔΕΙΒ ΒΟΥ ΡΒ Ποβρὶίθβ. ΠΕ ΠΟΙ ΠΟΥ 
ϑϑὲέ ᾳιδθβέϊο 46 οτδίΐοῃθ δὰ Νίοοο! πὶ ἱπιθυροϊαία, ἀ4θ χὰ ἰπίθυ ΥἹΓῸΒ 
ἀοοίοβ 18 ϑϑὲ ρϑγεϊπδοϊββὶ πα. Θαδη τἰ ΒΟΪΥΆΠῚ ΠῚΘ 'ῃ ϑοάθπι οδρὶΐθ 
Ρτοχίπιο ορόγᾶπὶ ἀδίμιταπι 6886 ἢϊο βιι βοῖδέ βιρηϊἤοασθ. Οομάϊίον 
ΔυθπῚ ΘΟΥροΥΪΒ ἰβοογαίθὶ δὲ οτὐδίϊοῃθῃ οοπέγα 8ορϊἰβέαβ πη} 1 8 Π| 
ἰᾶτη δὲ ογδίϊοηθπι δὰ Νίοοοϊθηι ἰᾷπὶ ἱπίθγροϊαίαπι σϑοθρὶῖ, αυ0 

[αοία πὶ δέ, υὐ ογδίϊομθβ 1186 ἃ υϑίθυ 8 οπιηΐθιβ, 4108 ααϊάθπηι 

ὨΟΥΘΙΪΠΙ.Β, π86 ἴογτπδ ᾿θο ἐαίαθ βἰηΐ. 

ΝΙΏΙ ἀϊσαπὶ ἀθ ογαϊϊοπβ Ὠ᾽ Θπιοπῖοθδϑθ Βθηἑθπ 8 ΡΑΓῸ πὶ δρίθ 
ἀἰβροβιεβ, ααδθ ρϑγίατθαίϊο, ᾿ἰοϑὺ ἐπέθρο αι Ομ θ8. πηϑη  θβίδθ ἴῃ ΟΠ Ϊ 118 
οοὐϊοῖθι8 ραργγίβαυθ ἀθέθραπίυν (οἴ, ὃ 25), δὰ ᾿ρβὰπι οὐδ 018 δι οἰΟΥ̓Θ ΠῚ 
Ροίοθϑέ χυϊάθπι γϑίθυτὶ. β' Θὰ ἐδπηθη Θᾶπὶ οΟρὶπἰοηθπι, αυ8 ΒΘ ΘΠ ΒΓΙΠΙ 
ΘΟΠ ΒΙΟΠΘΠῚ Θχ ρδιίθ οθϑγίθ (6. συ. οἵ, ὃ 41,2) οαβὺϊ δὲ ἱπέθυ- 
Ροϊ]αίουῖβ δ᾽ουΐαβ ἐθπιθγι δεῖ ἀθθθσὶ βέαίαηΐ, ἃ νουϊἰαθ ΡΓΟΡΙῸΒ ΔΌΘΒ8Θ 
ἴῃ Ργοπηρίαᾳ οϑὲ βυβρίοασὶ, αοη απ ΒΟΥ ρΡίουοΘ πὶ ἴῃ Ὑϑυἷβ ΘΙ ΟΣ 18 

αἰαθ ρουρο θη 8 αἰ ΠΠ σϑ ἢ Ἰββί πη) ἰδία. ρουξιγ θα οπθ τϑυὰπὶ ἀθ]θ6- 
ἰαίιπὶ 6880 ΥΘΥΪ Θϑὲ ΠῸῚ ΘΧ ΟΠΠἢΐ Ρδυΐθ 51Π|}}16δ. Αἰᾳι ἤΘΥῚ παῖ, αἱ 

ΡΥΙΒΕ Πα ΔΙ θη ΟΥ̓ΔΕΙΟΠ 8. βέδίιπι πὰ ΓΘΒΕ πα λμτι8, 418. 01 γοϊαθυὶ 

ΔῸΟΙΟΥ ΡΙ8η6 ἃ ΠΟὈΪΒ Θαρ αἱ] ποὺ ροίθβί. 

ΝΘ 146 αυϊάθηι οὐδέϊομθ8. δὰ Ἀγ θέγ ρα πὴ ΘηοἸθαπά απ αὐ] ἀα 8 Πὶ 
δοϊαπέ, 48 ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἴρ86. πηι] αἴαβ ᾿ς τ ῸΪΡῚΒ ΘΙ Ἶ δ᾽: δαπί δαΐθην ΟΥα- 
ἐἴἰοπθβ οομέγα Το Ὠϊΐθπι δὲ ἀθ ὈΪρὶβ δίᾳθ {γὙ88 ῬΥΟΥΘΒ 4088 γοσδ. ῸΣ 
ορ βϑίοϊαθ. Νϑαὰθ ΑΠΊΑΓΎΤΙΒ ἴῃ ἢη6 τηϑηοιβ φυϊάααδπι ρομάθτὶβ ΒαὈθί, 
αυἷα 'π Λ 8010 ἐγδάϊιβ ροβὲ ΔΡο  Θ γρα πη σΟΠβετζιι πὶ τ] τ] ροίαϊέ, 
γϑὶαΐ Απἰάοβὶβ πιθάϊα ἴῃ ΔΛ βοῖο, οἰ βάθη ογαιϊίο δ ἤηἶβ δὲ οὐδίοηΐε 

ἀθ Ὀϊρσὶβ ϑχογάϊιπι ἴῃ Γ 8010 ὁᾶδβιι ἰδοίασαμ Γθοθυαηΐ. 

Ααἃ οχίγθμμιπ) ἴῃ ΘΘΏΒΙΠῚ γΟΘΔθΟ 

ὃ. Ῥατνίθβ ογαί πα πὶ ἴῃ Απἰἀοβὶ αὖ 'ρ80 ἰβοογαΐθ Θυβοτὶρ- 
88, 486 βαηὲ Ῥδηθρ. ὃ 51 ἡγοῦμαι δὲ τοῖς δά ἢ 99 ἔῃ, (Ξ-- ΑἸ. αὶ 59), 
ἀθ ρϑοθ ἃ 25 ἡγοῦμα: δὲ δεῖν αἀ ὃ ὅ6 ἤη. οἱ ὃ 132 τίς οὖν ἀπαλλαγὴ 
δά ἤποπι ογαίοπὶβ (-ὸ Απέϊά. ὃ 60), «κα ΝΙοοοϊοπι ὃ 14 μάλιστα δ᾽ ἂν 



-- ΣΟΥ͂ -- 

αὐτὸς δὰ 8 39 περὶ τῶν μεγίστων λέγοντας. χρῶ τοῖς εἰρημένοις ἢ 
ζήτει βελτίω τούτων ἴῃ αγίϊαβ οοηίγδοία (τ Απίϊά, 8 78), οοπίτα 

Βορῃἰβίδβ ὃ 14 εἰ δεῖ μὴ μόνον «ἡ ὃ 18 ἔπ. (ΞΞ Απιϊά. ὃ 194), ΝΙ- 
ὁοοΐθ8 ὃ ὅ ὃ πάντων τῶν ἐνόντων αὐ ὃ 9 πλεῖστον νοῦν ἔχοντας 
(Ξξ ἀπίά. ἃ 353,7 ἴῃ οτγαϊοπὶβ οοπίθχία): ἦθ ψαϊθιβ ῥυπιὰ8Β θρὶΐ 
Η. Ἠογδαγάβ, ὨΙδέγιθθ Αοδά. ἀθ θπιθπάδηϊβ Ρ] τ  πιὶβ γϑὲ. βου  ΡέοΓΠὶ 

ταθο. Ἰοοῖβ, Τυαίθοι Βαίαν. 1775 π᾿ οδρ. ΠῚ. 1οοα ᾳφυδθάδπι ᾿βοογαίβ 
ἴῃ Οταί. Ῥαπθρ. οὐ 16 ἀθ Ῥδθθ, ὁχ Εὔὐχοθγρίϊβ ϑουῦαπι, αὰ80 βυηΐ ἴῃ 
Οταί. ἀθ Ῥοιυμυἰδείοηθ, δὲ υἱοϊβϑὶπὶ ἤδθο δχ 1118, οπιθπάδίας. Ο08 

Ἰοοοβ δῸ ᾿βοογαῖθ θῖθποβ πἷς γϑαἀϊδοβ θ8886 ἀπάππιὶ ΘΧχ ογδέϊοηΐβ ΘΟ η- 
Ροβιΐομθ οἴθοίῃπι ϑϑέ, οἵπι Ἰοοοσιπὶ ᾿δπἀδίογαπι Δπ) 118 στδάδπι 
αἰπιϊπυδίαν (οἷ. ΟΥΘΙῚ 1814 ». ΧΥΠΙΧΙΧ, ΒΙαβ8, Αὐἰβοιθ Βουθάβ. 
Π53 ρΡ. 311 η. ὅ). Αοοθάϊξ φιοά νϑυθα ογαϊϊοηΐβ ἀθ ῥθὸθ ἴῃ ξᾷ 132,4 

ΘΟΠΒΕΪο οοπιπιξαία ᾿ρβ᾽}}8 οΥα οΥβ πηδητπὶ ρτοαπηΐ (οὗ, Ρ. ΟΧΧ ΧΎ), οὰπὶ 
ογαίοηβ ΝΊΘΟΟΙΘδΘ ἔοσπια ἰπ Απεϊάοβὶ ὈγΘΥΪΟΣ σϑπαυηθ Ρυΐαπάδ 8]. 
ϑοὰ οοάϊοθβ ἀϊβογυπε 8ο, αυοὰ οοἀ. Γ᾿ η Απέάοβὶ (- Γα) ραγίθβ οχ 

ΟΥ̓ οἰ θι18 Ῥαποργτίοα, 46 Ρδοθ, δά ΝΙοοοΙθπι ἀθρτοπιρέδβ (8 Π 6. αἴαυθ 
γοΥθα ΘΧ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΪθαΒ ὁ. Βορϊβί. οὐ ΝΊοοοΙθ 8]}18[8) ῥσὶπιϊβ ἰαπέα πὶ οὲ 
ἢ εἰ π}}8 νου ἷβ ἀθδισπαί, οὐπὶ Εἰσὶ νυϊραϊ (Θα, ὁχ ραγίθ ϑέϊδπι Λα) 

ΘᾺ8 τρἀάδηξ ἱπίθρταβυ [ῖπ οοά. Λα υϑῦθα ὃχ ογδίοπίθιβ δὰ ΝΙ- 
σοοἶθπι, οοηΐτα Βορῃϊἰβίαβ, ΝΊΘοοΪΘ θχβοτρίβ οὐπῇ ρατθ ογϑδίϊοηὶβ ἀθ 
ΡῬϑυιηαἰδίϊομθ πηϑαΐϊα (8 12 ποιησάμενος οὖν ἀρχὴν κὰἀ ὃ 809 βΒη.) 
ἰπθτοϊάθταπέ. ΝΊΒΙ]Ο βϑέϊαβ ἀθ Ῥυβεῖπα πη πία πη ΠΟΥ πὶ ̓ ΙὈΓΟτ πὶ σοιη- 
πηαπΐοπθ ἀυ 1 Υ] πϑαυϊέ, φυδπάοα!ϊάθπὶ θἐϊαπὶ ἰπ γα ὀγδ οπιὴ ἀθ Ρ8 66 
(δ 182,8) οἱ δὰ Νίοοοῖθαι (8 39) Ἰοοὶ Ὀσθυθβ (ἃ ΒθΚθυο ΘΧΡΥΘΒ81) 81}η- 

ΒΌΪατθ. νυϊσαίαθ πηθΟΥἶ8 6. ̓πάο θη ἐθπθηί. 

ἀΐαπθ οἰϊαπὶ Πιθπηοσα ΡΑΥ πὶ ΕΠ 1 ΠΔ ΟΠῚ ΟΥ̓ΔΟΪΟΠ 118 Ρ518 

οοιηραγαία, ΑΠΕἀοβὶ πη Β᾽ Πρ] Υ 6 ΠῚ ὙΘΥ ΌΤΙ πῚ [ΟΥ̓Δ ΠῚ ΒΘ Δ. 6. ἀρρᾶ- 

γϑί, 480 δὲ ἃ υϑῖα ᾿βοογαῖίβ τηδπὶ δὲ ἃὉ οὐα ΟΠ πὶ τηθϑιπουῖα ἰοηθΘ 
ἰβιθί. ΟΘαοΐ νἱγτὸβ ἀοοίοβ ἀϊὰ ἔμπρὶ, φαοηΐϊαπὶ ΠὈτ] ομηηθ8 Γα Θὰ Λα 
σομ ποῖ Ρῥϑιοἰββίτηα ἰδῆ πη) νυ ἰγαἀϊάθγαμπε 114, αἀαδθ ἴῃ οὐ. Γα 
6Χ ΟΥ̓Δ ΟἢἾ 8 Ῥαηθρυσίοα οἱ ἀθ ρ8ὸθ βιιρθυβιηΐ. ϑγιπὶ οοΐ. Γα 

᾿ηΐθρταπ) μα θὲ οὐαί" ἶβ σοηΐτα ΒΟΡἢἸβίϑβ (οὲ ΝΊΘΟΟΙ 8) ραν ἸΟὨ] 4 π), ἰὴ 
48 οὕτῃ Θά ΟΠ ΓΤ] ρμοίοϑὲ, οἵιπὶ Θὰ δὲ Λα ἴῃ ραγῆθιβ οὐδ οηὰπὶ Ῥδηθ- 

Βυτίοδθ θὲ ἀθ ῥβὸθ ἔδοι!θ ἱπίθυ 86 δοπιροηδηέιν, (ὐἀ, Θὰ ἀθηΐϊᾳθ --- 
ΡΥΔΘΙΘΥ Ῥϑισα οοὐϊοὶβ Γὰ νυ --- 8018 ϑχϑίδεέ ἴῃ ογαίοηΐβ δὲ ΝΙ- 

σΟΟἾθπ βθηΐθῃ 8 ἰδ αἰ. 
Ναπο νϑτὸ απαθβέϊοπθπι ἐἰθ Απέϊοβὶβ Ἰπθιπουα ΡΤΌΡΥΪα, αῸ81 

ἰπβέϊζα! οοἠὐά, ποίου, Ρ. θὅ 84.. ἐοίαπι γϑίγδοίατο ἰσηριην οϑὲ (Μη θπη- 



ς-. σῇ -- 

ΒΟΊΘΤΟ, 4ῸΪ οοπέγα Π|6 ἀἰδβραξαν!ε ἰὴ Θπδθβέ. Ἰβοοῦ. Ὁ. ὅ 8η.. γϑβρομάὶ 
ἴῃ ῬΒΙΠ]οϊοσὶ νοὶ. ΠΟΥ͂ 1896 ρΡ. 610,1; πϑαᾳὰθ πουΐ αυϊοχαδιι αἰ! αὐἰ- 
ΥΘΥΒΑΤΙῸΒ {16 ἀἄθπιο πα οὈϊοοαίαβ 'ῃ ῬΒΠ]ΟΙΟΩΙ νοὶ. ΠΟΥ̓ΤῚῚ 1899. Ρ. 9). 

Βγθυ ββίπη6 ἐΠ1ΘΠ ἰοσοΒ {{ΠΠ08 πηθοιπὶ ἰῃβρίοῖαβ, ρυϊπη αυ θη} ΟΥ̓Ά- 
ἐϊομΐβ οοπέτα Βορἰβέββ ραγϊουϊατ, αυδπὶ ἰὼ οοὐά, Γα δὲ Θὰ ἐθηθηη. 

Αἰαὰδ οοἀᾷ. Γα Θα {Π|Ὸὸ σοπβθη  θηΐθθ πῃθ]οτδτη γαυϊσαίαπη. οὑπὶ ΓΟ ΤῸ- 

Ταίαηὲ ἀποάθοϊοθθ, οὗ. ὃ 14. χατηγορῆσαι, 15 γὰρ (καὶ) νῦν, οἠϊ. αὐτοὺς, 
10 ἐνταῦϑα, 11 δὲ {(χκαϊ), οπ). μὴ, 18 μιμεῖσθαι, πάντων, τὸ τέλειον, 

ἐλλείπη, χείρους, εἶναι: 18 οὐπῃ 118 οσομέγα Γ᾽ οοπγνθηίαπηέ, οἵ, ἃ 16 ὁπ. τὴν, 

18 δυνηϑέντας ; Β0Π16] σοῃέγα σοῦ 668 ΟΠ Π68 ἐδοϊαηξ, οἵ, ὃ 10 ἐφ᾽ ἑχάστῃ 

τῶν πράξεων. Οοαἀΐοαηι Γὰ οὐ Θα δυΐθπὶ ᾿Θοίϊοι θα ̓ πΈο 56 ναυδηξ ἸοοΪ8 
ὑπ ἀθϑοΐπὶ, ᾿πέθυ 4008 Θ΄ 80}18 ἃ οϑίθυα ἀἰβοθοϊὲ οοίθ8: αὐοὰ Ρ]ΘΓ πη 4116 

᾿θγαυίοσαπι πορθρθηα ἴῃ Θ᾽ ροτυυ! ραία ἐβοία πὶ θ580. ᾿ϑοϊ οἰ 8. 1Ρ818 

ῬΘΥΡΘΗΒ18 οορσποβοῖίαν, οἵ. ὃ 15 ἐντυγχάνουσι, ἀποτελέσειαν, 10 οἵη, δ᾽, 
ὁπ). τι, διαμαρτάνειν, τοῖς πρεπωδεστέροις, 17 εἶναι (διελθεῖν) οχ 86- 
αυθηίθιβ, 18 συνδραμόντων. (118. δὲ οὐ οἱβ ουϊιβαὰθ γ δ 

πϑ ποτα ΡΘΟΙ]γ8). Οὐπίτα οοά. Θα 80]}8 οὰπὶ νυϊραία οοηίγα Γ Γᾶ 
Υἱχ ἀθοθυβ Ἰοοῖβ μαὰ στανϊθὰβ οοπδρίγαὶ (δ 17 δεῖ, ὁπ. τὰ), οατη Βϑπιθὶ 

ἴῃ Γα βοῖο νατῖα ᾿ϑοίΐο δπέΐϊψαι ἱπυθηϊαίοσ: ὃ 10 φρονιμωτέρως Γ ρὑγ. Θ 
--- φρονιμώτερον ΛΘα] χρησιμωτέροις Γα --ὶΞι χρησιμωτέρως Γ᾽ τηρ΄. 1ΠῸ. ΡΥ. 

[{πά4}8 οοἀϊουη Γα Θά πιθηηοτὶαπι οοηΐγα σθίθτγοβ ἢ ΌγΟΒ ΘΟ ΠΟΘ ΠῚ ΒΘΙΎΆΓΘ 

ἘΠῚ ΥΘΥΒΙ ΠῚ 10 ῬΓΟΡδίαΪΟ ϑϑὲ, αὖ ΘΟΠΊΠΉΔΠῚΒ ΠΊΘΟΥΣ 6. 1118 οὐἹρὸ πὰ} 10 

ηϑροίΐο μθυβρι οἰ δέν. 

Ῥυϊυπη ἀἴνουβα ϑϑὲ οοάϊουπι ταϊΐο ἴ} ματγέϊθιβ 1118, αιιὰθ ΘΧ 
ΟΥ̓ ἰοπἶθὰ8 Ῥαηθργγίοα, ἀθ Ῥᾷοθ, δά ΝΙοο θη ἰπ Γά βογυδίαᾳ βιπί. 

Αιατπὶ ᾿θοίϊοηθ8 γαγῖδβ ἢἷς οἰ] ραπι: Ρϑηθρ. ὃ 51 χινδύνων ΓΓαΪ 
χινδύγων (τῶν πρὸς (περὶ Θα Λα)τὸν πόλεμον) ΘΛΘαΛα οχ ΧΙΧ 58, 
ὃ 99 ὑπὲρ οπι. Θὰ 0]., ἀξιωϑεῖμεν ΓΓα] ἀξιωϑείημεν ΘΛΘαλα;, ἀθ 

Ρϑ09 ὃ 25 ἡμᾶς ΓΓα] ὑμᾶς ΛΠ Θα Λα, οὐ] μὴ Λα Ῥαρ., βουλευσομένους 
Λ 80]., ἄξωμεν ΛΠ 50ο]., ὃ ὅ6 ἐπιλίποι ΓΓα Λα] ἐπιλείποι ΛΘα (ἐπιλείψει 

ΠῚ, με οπι. Γα 80]., γεγενημένος ΛΙΓα Θαλα, ἐπιχειρήσαιμεν Γα Θα 

80]., ἃ 182,8 γενήσεται τῆς ταραχῆς ταύτης: καὶ πῶς (ἂν Γα, Θᾶ Λα) 
ἐπανορϑωσόμεϑα (ἐπανορϑώσαιμεν οοἀά. Λα) Γα Θα Λα, πόλεως {πράγ- 

ματα) Γα Θᾶ Λα, ποιήσομεν Γα 50].., εἶναι νομίζοντες Γ Θ΄ Λα] εἶναι οπι. Γᾶ 
(νομίζοντες εἶναι ΛΠ ῬΆρ.); καλούς (τι) χἀγαϑοὺς Γὰ (καλοὺς οηι. ΠῚ; 

δὰ Νιοοοϊθπι (Γα Θὰ) ὃ 14 μάλιστ᾽ ἂν Θὰ 50]., σεαυτοῦ Π Ῥαρ. 
50]., φρονίμοις ΔΛ 50]., ὃ 89 περὶ μικρῶν ἀχριβῶς οο]]οο. Γαὰ Θα, μεγάλων 

ΓΑ 80]., χρῶ τοῖς εἰρημένοις ἢ ζήτει βελτίω τούτων ροβϑὲ μεγίστων 
λέγοντας οοἴϊοο. Γὰ Θα, [001] σταν ββίῖηα δὲ νατιϑίδβ οὐδ οι πὶ ἀθ ὑ800 



- ΧΟΥΠ -Ὀ- 

δ 139,3. οἱ δὰ ΝΊοοοϊθπι ἃ 89 ἴῃ Γα Θα (Λα) οοηρτοδ (οὗ. Ρ. ΠὨΧΧΧΥ͂), 

408. θαπάθῃην ᾿Ἰοοον πὶ δ δίογιι ἔογπηϑτη Αἰ ο818. ΠΙΘΠΊΟσΪα 6 Βα ΌΘΒ8Θ 
ο᾽αοοῖ, οἵ, ϑδπη ἀθ ρᾷοθ ἃ 2 ἄξομεν ΓΓα Θᾶλα, δ ἐπιχειρήσαιμεν 
Γαθα, 138 πόλεως (πράγματα) ΓαΘα λα, εἶναι νομίζοντες ΓΘα Λα, 

Οὐμέγα οοάίοοβ Θὰ Λὰ οχ οὐαί πὶ ἰρβαταμη τηθιποτία νυϊραία οοτ- 

τοοίοβ ({πΠ|Π}|Ὸ ᾿πίθ ΡΟ] αἰ 08) Θ886. (γ8] υἱοὸθ νθΥ88) ΘΧχ ἢἷβ Θορῃοβοθίῃγ: 

Ραμα. ἢ 51 χινδύνων {τῶν περὶ τὸν πόλεμον), 99 ἀξιωϑείημεν, ἀθ 
Ρδ00 ἃ 35 ὑμᾶς, δ0 ἐπιλείποι ΔΛ Θᾶ, γεγενημένας, ἐπιχειροίΐην ΛΠΛᾶ, 
138 ἐπανορϑώσαιμεν (ΓῚ ΛΠ Λα, ποιήσαιμεν (δϑοουπάσπι ἐπανορϑώσαιμεν) 

(Γ) ΛΠ Θα Λα, Οοάοχ δαΐθι Γὰ Β01]}8 Πομπ Π] 81 πορὶθσοηξα ογγαυϊ, 
οἵ. ἀθ ρ868 ἃ ὅθ οπι. με, 138 οι. εἶναι, χαλούς (τε), «ἀ Νῖο. ὃ 89 με- 

γάλων, ᾿ἀοπιαι8. Υἱχ τατὶιβ οὐΐδπὶ ἰῃ Θά νοὶ] Λα (βἰοιξ ἴῃ. Θ ΛΠ) δοοιάϊέ, 

οἵ. Ῥαμορ. ὃ 39 ὑπὲρ οἴη. Θά, ἀθ μᾷοθ ἃ 35 οὐ] μὴ Λα Ῥαρ,, «ἃ Νῖο. 8.14 

μάλιστ᾽ ἂν Θα. Νονο οοῃοθηίιπι ἐπ Απέϊάοβὶ ρυβεπαπη πδο ἀΐβογθ- 
Ρϑῃέϊα βϑυ]8 δχογία ᾿η γ ἢ ρὶ Θχ βέηθ8, αι απι ΘΟὨ ΠῚ 8 10 ΟΥ̓ΔΕΪΟΠ ΠῚ 

ἸΡΒΆΤ. ΠῚ ουπ ἈΠΕ ΟΒ18 Ἰοοἷβ ἐπ οὐ οἰ θ8 γα] ρα 8. ϑέϊδηι αἰ αηἀθ. ραίοί: 
6. κ. νἱάθαβ ποία Ὁ} ΠΠ5β᾽ λπὶ ἤθο. ἴῃ ΟΥΑΙ η6. θ᾽ Ρ800 ὃ δῦ ἑλληνικῶν 

πραγμάτων ἢ Γ] ἑλληνικῶν πραγμάτων {(χαὶ πολιτικῶν) ἢ ΛΠ -- ἑἕλλη- 

νιχῶν {(χαὶ πολιτικῶν) πραγμάτων ἢ Θα Λὰ οἱ ἀθ ραργγῖβ Ρ. ΟἹ. 

[ὰ τὰ θ886 ΝΊΘΟΟ ΙΒ. ρασγέϊοαϊα ἴῃ ΑΕ 051 τϑρϑίϊία ργοθαίατ, ουΐ8 
ἴουβ ΠΠ1Π16 Ἰπάϊοαίαβ ποι οτγαΐ, αὐ ογα οἶδ σου θα οαπὶ ἃ πεϊἀοβὶ σομίαπηϊηδηάἃ 

ΕΠ σασ 5. ἴῃ Ῥτοιρέι ποπ ἔπ ουϊπέ: φυλαὶ ΟἿ ΘΒ ΒΆΠῚ ἀπΠῸ 000 8010, 400 

ΟΒΒ.18 ΒΟΟΙΙΒΑΤῚ μοΐοβέ, οοάϊοοθβ Γὰ δὲ Θὰ ουπὶ Γ οὲ ΛΠ ᾿πίθυ 86 8θρᾶ- 
Γϑηΐυσ: ὃ ὃ ἐνόντων ΓΓΑ] ὄντων ΛΠ Θα, Αὐ γνϑῦὸ Απέϊάοβίβ οὑπὶ Γ 

οοέτα ΛΠ σϑοῖθ οοπύθηϊὲ φυδίου: ὃ 8 πολλῶν, 6 ᾧχίσαμεν, 7 γὰρ περὶ, 

8 ταύταις, οαπὶ νυἱραία οοηέτα Γ γϑοῖθ ἔδοϊἐ ὈΪδ: ὃ 8 μετὰ τούτου, λέγειν 
δυναμένους. πο γοῖὸ οἱ ἴῃ Γα οὲ ἴῃ Θὰ μαιὰ τᾶγαθ ᾿ΠΥΘΗΪα ΠΕῸΣ 

ἰϑοϊϊομθβ βου ᾶτθα, --- ἰῃ Γα αὐδίζαοῦ: ὁ ὃ οπ. ἄλλων, θ οὕτως, 
7 601106. χαὶ τῶν χαλῶν χαὶ τῶν αἰσχρῶν, ὃ. οι. ταύταις; ἴῃ Θα 

ἀδθόθπι: ὃ ὅ ἃ, οπι. τῶν, οὐδενὲ ταῖς ῥώμαις, 6 ἐγγενομένοις, πάντα, 

(δ) λόγος, 1 οπι. καὶ πιστῆς, τοὺς ἀλλήλους, ταύτας, --- δαοίογι ἐδέθη ΟὉ 

ΘΔ ΠῚ ̓ρ88Πιὶι σα πβδτι Π01}} Πα θὲ, φαοά ἴῃ θ]ογίβα 8 Εἰ θγασϊοσατη ἱπά Πρ θη ἐϊᾶ 

Ἰϑη θβία δέ, αυᾶθ ἤδπὸ ΡΥ ΘΌ] τ. ΠῚ ΔΠΠΘΥ δία 16. ΟΥΒΙΟΠΘ ΠῚ Γ6]]- 
ψπ8πὶ ρθββιπι θά. --- 6 οοὐΐϊουμη Θὰ Λα φοΠρσΤυθηἑα ὈΠίγΘΓΒδ, 4186 
ΟΥ̓Δ ΟΠ πὶ ῬΑΠΘΡΎΣΙοαΘ οὐ ἀθ βᾷοθ ἰοοὶβ ρϑυΐθ ργοάϊτασ, Ορα8 ΠΟῚ 
οβὲ αἰβραίξαγο. 

ἘΧΘΙΡ} 8. δαΐθπι ταρεϊπὶ 4}}{}8. δὰ Ἰαυϊάμππι ᾿ἰᾶπὶ ρογάἀαχίββθ τ] ὶ 
γἱάρον, οσοάϊοαπιὶ Γα Θὰ Λα οδοπίτα οϑίθγοβ ᾿ἰΌτοβ οοποθπίμτῃη ΚΤΑΥΙΟΓΘΠῚΊ 

ΘΒ88, 4081 τ ΘΆ5} ΠΩ 00 ΘΧΡ᾿Ὶ ΟΔΥῚ απθαί. απ Θχ σού 11 Πὶ ΠΟΒΕΓΟΙ ΠῚ 

ὈΓΘΓΏΌΡ, ᾿βΟοΟσϑια ΟΡΘΟΓᾺ Ἰ. Ξ 



-- ἈΧΟΥΤῚ -.-- 

ΟΠ πὶ δτοπϑέγρο ἰδ ΠῚ 88 ι]8 ΟΠ ργοθαΐο ΟΥ̓ ΡΊΠΘ ΠῚ αἰ χίββθ ἡυ}8. Θαὶ 
ψαὶη νἱάθαι" Οιὰθ νϑτὸ ἔπθυϊς ραγέϊιπι ΠΠΠᾶτὰπὶ ἴοσττηα 'π ΑἸ ΠΟ] 

σϑπαΐηα ἀν τη Θβί, ΟΠ Ά πη αἰβοθρία τ! πϑααϊξ, αὐΓῚ ΠῚ ΟΥ̓ΑΙΟΥ 'ρ8θ ΠῸΠ 

80] πὶ ΟΥ̓Δ ἐΐοπ6 ΠῚ 6. Ρ8ὸθ (ὃ 1324. οὖν ν. ΠΧ Χ Χ Σ), βοή φέϊαπη. οϑίοσδξ 
οΥαἐΐοπθΒ ἴῃ. ΑπΕΠΟΒῚ ϑάθπάα τοιγδοίανογιε ποῦηθ. ΕἾΘΕΙ ἴᾷ αὐϊάθῃ) 

Ροζαϊξ, 4 Δ ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΠῸΠ ἰᾷπι οβίθηἑα ]οπὶβ οαι88, ΦΒ ΠῚ ΕΓ ἸΠΟΥ͂ΘᾺ 

8108. Θὲ ΟΥΒΕΟΠ πὶ νἱπὶ ραϊοίδοονοὶ σϑῦρα 11 τοί! (οὗ. Απρά. ὃ δ4 

μιχρὸν γὰρ μέρος ἀχούσαντες ῥαδίως τό τ΄ ἐμὸν ἧϑος γνωριεῖτε χαὶ 
τῶν λόγων τὴν δύναμιν ἁπάντων μαϑύήσεσϑε). Νϑαιθ αθίδιϊβ ΠΠΠππ5 

ΠΟΙΪΠ68 8) Ρι181}}} ἀπ πὶ θγϑηξ δὲ ηραβί, αὐ νοῦ ααδθάδπ) ἃ ΒΟΤΙΡ- 

ἴογϑ ἰδ αία δὰ ὑῃριιθη βρθοίαγθηβ δὲ ϑχοιςοσοηξ. (ὑανθαβ Ἰρίτιν, ΠΘ 

Απεϊάοβὶβ ᾿ϑοίϊομθβ νατῖαθ δ ΠῚ ΠῚ ΟἸΠΠΘΒ ᾿ΠἰοΓΡΟΪδίου118 ΠΠΟΥΆΤΊΒ- 

48. ἐγ θιδ8, ΟΠ ΘΧ Ρᾶγΐθ αὐ ἀ0πὶ ΡΟββίηΐϊ Θ856. ᾿ρδῖλβ ᾿Βογα 8, 

[πὶ ἀτο]θίγρὶ οοάϊοαπι ἱπάοϊθπη (ἢΠρΘ ΕΠ 118. ̓ ΠΒΡΙ ΟΠ. 5, 481) 

ΡΘηΐτι8 ἀθιποηβίταί δὲ ῬΒΡΥΓΌΓΙΙ οἱ ΓΟΒΕ ΠΊΟΝΙ ΟΥ̓ ΠῚ ΤΟΥ ἃ 

σοάϊοϊθυ8 Ποβέσῖ8. ἰοηρΘ 8116Π8. 

Αὁ ῬΆΡΥΓῸΒ χυϊάθη (οἷ, Ρ. ΓΝ 54.) ὑγθ8. Πα ὈΘΠῚΠΒ Ρ͵ΑΥ ΒΒ 108, ΠΠΈΘΥ 

408 δὲ δηλ θῖτι οὲ δϑίαίθ οἱ δαυοίογιἐαίθ τ ] 08. βαρογαὶ Το π ἀμ ΘΉΒ18 
ΟΥ̓Δ οπἶβ ἀθ ρδοθ (1πάθ ἃ ἃ 18) βαϑοῦ!] 1. ν. ΟἾγτ, ἢ. ῬΥΟΧΙπιαβ ϑβὲ 

ΡΆΡΥτιιβ ΒΘΥΟ  πΘιδἷβ Οὐδ οἢἷ5 ΠΘηοπίοθαθ {πᾶ ἃ καὶ 18) βαθο, 11. ῥ. 

ΟἾγ. π., οαπ) ΝΔΒΒΙ ΠΘηΒῖ5. οὐ ΠΟ ηἶΒ δὶ ΝΊΘοοΙοπὶ (δ᾽ 1---80) βαθοῦ]ὸ 

ἴα ΤΥ. ὐἰθυθηήμβ Οπημ πὶ 8 ΤΘΟΘΠ ἰββίπηιιθ. θρίθηι ἀθΠΊ ΠῚ 

50 ηὉ ῬΔΡΥΓΌΤΊ ΠΏ ἔν ϑέπ!α. οχῖρια, αἴ Θχ {θη ρόσιπ (Ρ. ΟἾτ. π.} οὐάἀϊπθ 
ΘΗΙΠΊΘΓΆΌΟ: ΡΆΡΥΤΙΒ ΑΠΙΠΘΥβ αητ5 (41 Τθιηοη. ὃ 4821) 8860. {.1].ν 

Οχγτμν πο απ 231 (46 ρθυπηιίαιϊίουμρ ὃ τ οἱ 81) βαθο, ἴ.}1Π].. 
Ἡαϊπονίαπιιβ ΠῚ (ΡΠ ΡΡ. ὁ 114.17) 5866. 11... Βουο  πθηβὶβ αἰΐου (δὰ 
Ποπιοη. ὃ 89, 41. 50,51) 8860. ΠῚ. ΠῚ. Οχγεπγποβιίδηιβ 704. (ὁ. 
ΒοΡ ἰδέ. ὶ 1618} βαθο, ΠΠ᾿. Αὐρϑητογαίθηβ᾽β (πε λθπηοη. ἃ 45) βαθο, Π]., 

ΠΗ μθυϑητΒ (ὦ ΝΊΘΟΟΙ. ἢ 2.4} βᾶθο Τ᾿. 6. ἀαθιβ ΟἹ ΠΙθΒ. ΠῸ 

ΠῚ] 18 Β1Π|, ΒΕΠΊ ΠΊΕ ΠῚ ΠΠἼΠῸ ΘΧΡΟΠΘΔΠῚ, ΟἸΠῚ ΒΙΠΡΊΪΟΒ --- ΡΙΘΘΙΘΥ 

ΒΘΡΟΙΠΘΠΒ6Ε. ποηάπιπιὶ ΡῈ ]1Ο ᾿αγ]5 ἔδοΐοβ --- ἀΠΠ Πρ Θ ἢ ΕΠΒ81Π|6 ἴᾶπὶ {γ80- 

ἰανουϊηΐ υἱτὶ ἀοοῖ. Αο ἐθ Μίαββι ΠΘη81 ΚΚ61}}} ΡΟ ΒΒΙ ΠῚ ΠῚ ΟἾΤᾺΞ αὐἰδ88, 

'ρΡ86. ἀθ Ἰωομ ϊπθηβὶ Θρὶ (οοὐά, ἀποίον, γν. 9418) νογθὶβ ποπημ}} 8. ἠ6 

ΜΆΒΒΙΠΘΠΒΙ οἱ δὶ ποτιδηἷβ δαἀϊθοίϊβ. 
Εχ οπηηθιβ ῥτοχῖπιθ δα {ΠΌΑ 018. τηθπιοῦίαπι ἀοοθας ΡΥ ΤΙΝ 

ἴον ἀπ Θ8Β18 ΟΥ̓ΔίΪΟ 8 46 ρδοθ, οὐἶπ8. 164. ᾿ϑοιίίοηθα οαπὶ Γ᾽ ΘΟμ Τα 

Λ φοποογάθβ ἴῃ [06 }}]0 ἡαθπὶ ϑιυρτα Οἰχὶ ὁοη θα: ἰπ  Υ α88. 29 



ἕο δ᾽ ως 

Απέϊἀοβ5 πιθπιουῖα γπηαπίασ, απ μι οἰββί πηδθ α πεϊἀοβὶπι οαπὶ συἱραίβ 

οοπίγα Γ οὲ Ρᾷρ. σοπρσταᾶπι μα θθαηΐ. (ὐοηίτγα 74 ρδργτὶ ᾿Ἰθοξοπθ8 ΘΟΠΥΘΓΥΙ, 
486 οαπὶ γαϊραία οοῃέγα Γ᾽ σοπδρίτϑηξ (απέίθοϊθβ Ὁ 4081 Βγπιδέθβ), Οτὰ 

ΒΟχῖὶθ8Β (ὃ 86, ὃθ6, 1980, 139, 148. 18) ρΡᾶργγαβ οὐπὴ Απέϊάοβὶ 8018 
σοηίτα οοὐΐοθβ ἔδοϊαί, θα θὰ8Β ἰριθαγ ᾿Ἰθοϊοπαμη ραγέϊθυβ ῬΔΡΥΓῸΒ 
πϑηπΐηαπὶ ὙὈ] η 8118 τη πιουαπὶ Δ ρ] Θο πγ, 40 ΡΔΡΥΤῚ διοίογ δ υἹἀ θέ 

ΘΟΙΠρτο δΥ (οἵ, οέϊαπη ὃ 128 υπϊουμη Πὰὰ λητουργιων). ΕὙΘαιυθηίθβ 

ἰἀπιθ) δϑαπὶ Ἰἰοοῖ, 4} θ118. ῬΑΡΥΤΙΙΒ 6. ΠΙθπιοῦϊὰ γὙυ]ραί υἱξϊαίι8 ϑβὲ, οὰπὶ 
Ράποδθ Ἰθοξίοιθβ νυἱραίαθ ἢ ΡΆΡΥτΟ ἰγδαἰαθ οὐδίουβ ΠΊΘΙ ΠῚ 86Γ- 
γανουὶπί. Εἰὰ Ὑ8 ἴῃ ρδρυγὶ ᾿θοιοι 18 ΡΓΌΡΥΙΒ ΓΘΟΘηΒΘ 18. ΠῸΠ ΡΔΓΥΪ 
ΠΙΟΠΙΘὨ Θέ, Π8ΠῚ ΓΙῸ 86 Ὑἱτόσαπι ἀοοίογιπη Ομ Θοΐαγ88. οομσιηδηΐ 

(οἵ. ὃ 125 εὐδαιμονεστάτους), τχα]ΐο 88 0Ρ᾽.88 Ῥαρυγαπι ἱπέθγροϊδίϊομθ 
᾿θϊἀϊηοβα ἀθργαναίιπι ἰᾶπὶ Θ880 ἀθοϊατδηὲ, οἵ. Ῥγαθβθυε τη βδ 8 ΠλΪΓᾺ ΠῚ 
᾿Πυὰ ὃ 86 εν δὲ τω δεχελίκὼ πολεμωι οοηβαίαμπι ὁχ ἐν δάτῳ δὲ (χελίκω 
πολεμὼ!). Αἴφιθ ϑέϊαπι υϑυθοσγιπὶ οΟἸ]οοα  οθιη σϑβρὶ οἰθηἐϊθα8, 488 ἴῃ 

ῬΆΡΥΤΟ γαυίδηβ παι Β6Π16] ᾿ϊαίι πη σγάγθπι οἴδοϊξ (οἵ, ὃ 51 χεχτήμενοι 

ἐγω, 10 αὐτῷ ἐχουσας, 126 αὐτου ελαττω, 187 τολμήσει ουδεμια), ραργτὶ 

δαοίον!αΐθπι ΕὐγὈ] δ.) ροϑιροπθηάαπιὶ θ880 ἀρραγϑὲ, αὐ ἴῃ ΘΟ ΟὨΙΌ118 
ἀαθῖῖβ, αὐᾶθ τα] βιιηΐ, ἰαδ 8 αθίᾳιθ ὑὐτυϊπαίθμι ΒΘΑΌΒΠΊΙΓ. --- 
ῬΑΡΥΤΙ οοτγγθοξίομθβ Ογθθουτῖπιαθ, 489. ἃ ἰρ80. ΠΡ γασῖο θὲ δὺ 8}118 

ἀπο υὐ νἱἀθίαν βου 8 ργοίθοίαθ 8 πΐ, ΘΟΥγθοίοσθ πὶ ΠΟ ὉΠΟΘΌΟΘΘΕΘ 

Ἰοῦο 8'η8θ ἀυῦὶο ἱπ σα. ϑθᾷ ΠΌΓΑΡΪΒ οαπὶ ΡΥΙΟΥΙ ἴαπὶ τϑοθηξὶ- 
ΟΥ 8 ἰᾷὰ οοπιπιηθ θϑῖ. φυοὰ πο 8οϊ αν) ἔγθαυθηΐθθ ὈΥΙΠΊ8Θ. ΠΊΒΠῈΒ 

ΘΙΓΌΤΘΒ ἀο]θυοσγιξ, θα οἰΐαπὶ ὁχ ἃ]ῖὸ ααοάδπι ἔομίθ υὙϑυὶδβ ἰϑοίϊοηθϑ 
[2 πιλυρῖηθ δὰΐ ΒΌρΓα ὙΘΥΒΙΠΙ) ἀβοτιρβογιμ. Πβαιθ δὺξ τ ϊπδιβ 

Ιϑοϊϊοηθ8 ὑΓῸ νυ] μαίβ στϑυοοαίαθ αἰ --- Ἰὰ ᾳφαοὰ Βα ρ 8 ϑἐϊδπι δοοίαϊξ ---- 

Ἰϑοϊομδιι5 ΕΓ αἶβ νυἱσαῖδθ βυθβεϊξαϊαθ δα. Θυΐη ϑύδιῃ. μϑυὰ 
ΓΆΤΟ ΘΟΥΓΘΟΙΟΥ ααϊάδηι ρΑΡΥΤῚ πιϑπιοσίϑηι οπὶ οοάϊοῖθιιβ ΘΟ, ΒΘ Θῃ ΘΠ) 

αἰϊγθοίανὶε υθυθαθθ βἶνθ δὰ θχϑπιρίτμη αἰ ὑΘΓ πὶ Βῖ 06 ΘΧ Δ θ το ᾿πθρὲθ 
πιίαγις. Οὐ 8. ΘΧχ σΟΥΓΘΟΠΟὨθι18. ῬΘΌΘαΒ. ΘΧΒΟΥΪΌΘΓΘ Θ ΥΘ ΥἹΒΙ1Πὶ Θϑί, 
αυΐα ᾿ϑοξϊοηΐβ γατῖαθ ἴθ οοάϊοῖθιβ γὙὰ]ραιῦῖϊβ οὈναθ οὐἱρίηθπ) ϑρὲθ 
1]υβέγαπί: ὃ 68 πρίν ηϑέλησαν λαχεδαιμονιοι ποιησασϑαι τας συνϑηχας 

Ρτ. (-- οοἀά.), πρὶν ἡναγχάσαμεν λαχεδαιμονίους ποιησασϑαι ἰῃ ἰμΐθγ. 

"6. οοττ, 2; Τὸ ὑπερβόλου] ὑπερβουλου ργ., εὐυβουλου οοττ. ὃ; 89 ευδαι- 

μονιζειν ρΓ. (Ξ-- οοἀά.), εὐδαιμονα νομίζειν οοΥΥ. 2; 014. στεργοντας δε Ρ᾿Γ. 

(ΞξΞ οοἀά.), και χαιροντας 8. Υ. αἡά. 2; 101 επιπολασαι καὶ ΡΥ. (-- οοἀά.), ἐπι 

πολλας ἀρχας προελϑειν χαι ἴῃ ᾿Πἴο τ. πὰρ. 2; 110 ἀγνοουσι ρῥγ. (Ξε οοἀἀ.), 

αστοχουσι ἴῃ ΄τηρ. 2; 118 πάντα τὰ δέοντα!] παντα δεοντα ΡΓ., τὰ 

δεοντα οοτῖ. 2; [20 χαι τας παρα των ανϑρωπων ἀδὶ. 2; 129 ἡμεραν 

5" 



ΠΡ; Ἀ Ξα 

ἑκάστην ρΡγ. (Ξ οοὐά.), ἡμετερᾶν αγοραν 5. Υ. 2, χατὰ τὴν ἡμέραν 

εχαστὴν ἴῃ ᾿πἴθυ. πῖρ. ἰάθη; 131 αἀποροῖς Ἀγ. (ΞΞ ὁοοἠά.), απορουμενοῖς 

οοτν. 2. Ῥιοΐϑοίο τηϑιηοσῖαθ ναϊραίαο ἐθργαναῖο οδηίθη παθοὶ 

᾿πά 016 πὶ, αὐ ΛΟ ΙΥ ΡΠ) Θἷι8 ἃ Υἱγὸ αἰΐαιιο ἀοοίο ἀκ ᾿πάοοίο γ6] ἃ 
Ρἰατῖθιβ δϑοάθπι τηοήο ἰγαοία ἐπ πὶ 556. ΡΘΥΒρ  οἷαται, [ΓΘοΙΟ 65. ἀσέθηι 
νυ] ραίδθ. ααδθ ἢ ῬΆΡΥΤΟ ἀθργθ θη αηέτ, πιθπιοτίαθ ἰβοογαίθαθ σου Τρ- 

{ἰοΠ6π|, 6 αἰ συλ! αὶ ἀϊσαμίαν ΠΠΡγῚ πα  βιιηΐ, ἴδῃ ἀπίθ ΡΥ ΠΠ ΠῚ 

Ρ. ΟἾγ. π᾿. β8αθου!ιπι [Πἢτπ|πὶ ΟΘΡΙθ86. ἃγρααπί, Αἰαὰθ βάθο πηι]ῖο 

ΠΊΘΙΟΥΘΠῚ ἔθη) ρου θι15 Δ 6.18. ἔμ Ἶ5βὸ Ἰϑοομτ γα Γι πὴ σΟρίαπι, 480) 

4188. ᾿ἰρβὶ πον, ΡΆΡΥτΟ πη οπβίγα αι", σα π8. γαγθίαβ ῬΘΟΙ 8715. 1 

ογαίϊομθ θιηθηάδηαα ἔγιιοί ΠΟὈΪΒ. θὲ ρουοχίραο, αὐ ΄φυδηία!η γα θα 

Πα ββίπιιβ ἰθβεϊβ Εἰσθπαβ ΟἸατ ΠΒ. ΘΔ οορποβοαίασ, Αἴαιθ θὰ, 80 

ἰδ π) ργάθμη πὸ ἴῃ βϑηςθη πὶ αἰβραίανθυδη), ΠΟΥ͂Β ΡΑΡΥΤῚ ΟΟἸ] δ οΠ 6 

᾿ηβέϊδια, ΟἸΠΪ θῈΒ ὨΠῚΘΕΪΒ ΘΟ ΡΥ αία δι; αϑθὰ ΠΟ ΠΟΥΪΒ ᾿ΘΟΙΠΟΠΙΠῚ 

{8 Ὀ}}}}8 ΟΠ ΠοἰΘπἾβ 8 ὈΟΥ]8. π]0] βοοῖαβ ΒΥ ἈπππΒ ἀρουῖθί, πη ἶαπὶ ἔπιβῖπα 

οὰ ἀθ στὸ ἀϊβριιίζαγθ ποῖ ἰᾶπὶ οβὲ παυΐπβ Ἰοο]. ἢ) 

Θἰαῖπὶ δ αἰΐθυη ἈρΟΤΘΟ ἸΒΠΠῸΣ ῬΆΡΥΓαΠ ᾿ππιἀ 1} ΠΟΙΆ, 

ΜΆΒ8}}16 56} ἀϊοο ογδίϊοιβ δὰ Νιοοοϊθπι). ΥΘΟΘἢ ΒΒ ΠῚ 1 ΠῚ οἱ 

᾿Ιθγατ ἰπουχσία ΘΟΥΓῸΡ ἰββίπη τα, (ὐἶπ8 πιϑπιοῦῖα το ῬΓΌΡΙΙΒ ἃ 

σοήοῖθαβ Λ(ΠῚ ανϑϑί, ααϊθαβοῦπι 49. Ἰοοὶκ οοποοτάας, οὐπῇ 21 ἰβηζιΠ) 

Ἰοοΐβ ἃ ραγίθ οοάϊοῖβ Ὀσθὶπδεβ ᾿ηνθηϊδίιν (486. 70. Ἰροίίοιοβ σοι οθὴι 
Π ἀιοάθοϊθθ ἃ ρᾶγίθ οοάϊοὶβ Γ᾽ οβίθηῃάιηΐϊ, ΠΟΥ ΟΠ ῬΆΡΥΓΟ, ἰθὺ 

οοπέτα θα). Απεἀοβὶβ δυυΐθην οοάϊοῖὶβ Θὰ ΠΙΘ ΠΟΥ ΒΙ Πρ. Ϊ ΑΓΒ 4αδίθ 
ἴῃ ῬΆΡΥΤΟ τϑρουϊίυν, οἵ, ἃ 930 τοῦτο θῦμα χάλλιστον εἶναι, 24 πολε- 
μικὸν μὲν εἶναι (χρὴ). .. εἰρηνικόν, 21 ἥδιστα, 239 οπι. ψευδῶς, Ἰάθπιητθ 

Ἰϑουϊομῖθαβ Ρϑιιοὶβ πθαὰθ ἴα σραν 18. Ὁ ΑἸ Ἶο51 ἀϊβογθραῖ: χαρὰ ΘΧ 
118 αθοαχιθ ἰοοῖβ οϑεηϊξασ, απῖθλι5. ΑΠΕΙἀο518. οὐπη. ΔΙ Οσπὶ ΠΙΟΓΟΓΏΤΗ 

Π]Θ ΠΟΥ νατῖὰ ὁοηρτα. [Τηΐΐθ. ῬΆΡΥΥῚ διιοίογαἴθαι ἢδιἃ ΠΡ. ΠῚ 

Θ896 ἴδ 6116 οΟἸ Πα τισ, ργαθβογείπι οἵ) ἔνθα θηἐθ8 ἢἢ 6ὺ Θχβίθης ΘΟ ΠΟ ΠΘΒ 

ΡΤΓΟΡΥΔΘ Π] Π}Π16 Ρτοθαπάδθ. θα ἐμ πηθη σ͵αν ἸΒΒΙ ΠΠ ΠῚ ἤῸΟ ΘΧ ΘῸ ΔΡρδ͵θί, 

ΑἸ ἀοε18. ναῦθέδίθπι ῬΘοα το πὶ ΔηΓ ΣΑ1 ἐλ] πε πὶ Θβ86, 14 αποά 

ΡΓΆΘΥΘΥ ΘΟ Ἰ ΟῚ ΠῚ ΟΠ ΟΘῊ {ΠῚ Ὲ ΠῚ ῬΆΡΥΤῸΒ ΤΟ ΠΟἸ ΘΙ 515 ἀσοιέ. ΗᾺ 8 ̓ΘΟΙΌΠΘᾺ 

οοπ ἐμ πα οπθ. αὐ πὶ ΔῊ 0818 δ ἢ ΡΒΡΥΓΟΤΈ ΠῚ ΠΙΘ ΠΟΥ ΠῚ τδοθρίδΒ 

ἢ θυ πᾶθὸ Υ̓Ρ15 ΘΧβου θα ηΐῃγ, ΟΠ σθαι ἰπβδίτηα ὑο 5 ραρυ τὶ οπ πο ἢΒῖΝ 

132 ἀοδογὶρεῖο ουτϑηΐθ Η, .1. Β61} ῥγοάηΐν ἴῃ ΤΊΙιΘ Του πὰ] οἵ ΡΕΉΠοϊοσν ΧΧΧ ᾿ϑ0ὺ 

ν. 1--53. {Τὸ Βγί 5 Μαυβρη ῬΔΡΥΤΙΒ οἵ ᾿βοσγαῖοθ. Περὶ Εϊρήνης). (ἰἶπν 

ΔΌΟΙΟΥ Βα ΔΟΙΒΒ᾽ Πλ15. ΟῚ ΤῸ ΠῚ ΟΥ̓ σα Δ Ομ ἶποὸ πη ἃ που]. τ] ματα ὁ 

ΡαρΥτὶ 115. Ἰδοι οἰ 5. ἴθῈ ργαοίδι πὸ νυ] ΐβ ΠῚ αὐτοίδθ ἃ το χης ἀπδθ 

ΠΟΙ ΡΟΠΕΓΟ ἔγροι ποία ἀσσοηΐθ πη. ΤῊ ἢ ποι [ἰδοὲ, 



Θ686. ορογίοί; Ὡθαὰθ αιϊβαιϑηι ΟΡΙΠΟΥ ἀθ οτἱρίηθ θϑσιῖπὶ ἀπ 181, 
ααομΐδηι ΡΔΡΥΤιΒ ΜΙ 8ΒΒ. 1 ΘῈ518 ἢ ἘΠΊ ΘΥΒΙΠῚ πη πιοτῖαπὶ οὐ ϊσαπι ἱπίθυ- 
ΡοΪαίαπι βϑαυϊίαν, οἵ. ϑέΐδιη καὶ 29 μηδεμίαν συνουσίαν εἰχῇ προσδέχου 

μηδ᾽ ἀλογίστως, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐκείναις χτΕ. Ηΐϊπο Ἰοοξομθβ 1148 ὁχ Αὐεἀοβὶ 
οτίαβ δὲ σοη πη δέοι Θ ἰῃ ΡΡΥΓΟΒ ἀβϑιπηρέαβ θ886. ΥὙΘΥΪ δὲ 8. Π}}}ΠΠπητ1π|, 
οι 6 ΘΟΠίγΑΣΟ Α πε οβὶπὶ οχ ογαίϊοπβ ΝΙοοοϊθαθ ΠγῖὶΒ ᾿ΘΟΙΟ 68 
ἀυδβάδπι ΡΘΟΙ γθ8. Πδα 8586, ᾿π θγρο  δΟθ8. ἐαΠηΘ ἢ ΠΊΔΙΟΥΘΒ ΒΡΓΘΥΪΒΒΘ 
τὰ ΠῈ}18 δ᾽ ργοθαὈ}}9. Οὐτταρίϊοποπι δὐἴθπηιν ππϑιιοτὶδθ νυ]ραίαθ Ῥσορ τί), 
489 ἴῃ ΡΑΡΥΤῸ ΜΆΒΒΙ Π1Θη δὶ βαθοῦ]! ΤΥ. Τγϑαπθηθιι8 ἀθρυθῃθῃἀ ἐξα αι δπὶ 

ἴῃ ᾿νοπ πϑηβὶ Β4Θ 0 }}} 1... πο ΒΟ] τ ΘΧχ ἐθιιρογθ ργοοοιθηΐθ Θχρ] οδῃ ἀδπι 
ΘΒ86. ῬΔΡΥΤΙΒ ΓΘΙ]Δ 18. δὲ ἐθβεϊ πο β Χαμ πα 8 οΟρ ποβοθίαγ. 

Αἰᾳαθ ρΡαρυγὰβ δἰ πθυίαπιιβ ογαοπὶβ δὰ ΝΊΘΟΟΙ θα (ὃ 244), 

41 ἰάθη ἴθσθ δϑίαἐ 8 ϑϑὲ δίαιιθ [8886 88, δὰ υϑυθαπη ῬΆΘΏΘ. ΟἿΠῚ 

110 σοπβοηεί. ΕἸαβάθπι {πϑβαυτὶ Παϊπουίδηΐ ραρυτὺβ ραγιϊουϊαπὶ ΡΒ] - 
ΠρΡΡῚ (δ 1147} οοπέϊθηβ (ΚΘ 8. θιπὶ οοὐϊοῖὶβ Θ᾽ ἔμπα 6. πὸ τθοΐθ 

δαϊυἸσαν!) (0 οὐπὶ Γ᾽ οΟπέτα πιθπιουῖαπ να! ραίϑηι (ΘΛ ΠῚ) ἔδοϊί, οἵ. 
δ 114 δύναι᾽, 11 χτήσασθϑαι, 116 πραότητα χαὶ φιλανθρωπίαν, οὔπὶ 
ἀπδίογ ἃ ραγέθ οοάϊοσπι γυ]ραίοτγιπι οομέγα Γ᾽ ἱπυθηϊδίαν, οἵ, ὃ 114 βουλεύ- 

μασιν, 11 ἐπὶ τὰς, εὐεργεσίας τῶν, 117 ὄντας. Αἰᾳψιθ ἀμπδθ ᾿θοίϊοηθ8 
οὐπὶ οοὐἀϊοὶ 8 ΓΘ οοηβοιί πη, οὗ. δ. 114 βουληϑῆς, 116 ἐπὶ τῶν ἀνθρώπων 

χαὶ τῶν ἄλλων ζῴων ἀπάντων, ἰοϊϊάθπη οὰπὶ οοαά. ΓΛ, οἵ. ὃ 118 

εἶχεν εἰς, οἵας, ἅἂπα οαπὶ οοά. Θ᾽ οἷο, οἵ. ὃ 117 ἡμῖν αἰτίους. Ὁπάθ 

ῬΑΡγσαπι πη τηϑάϊαπι ἱπίου οοάϊοθβ Γ δὲ γυϊσαίοβ Ἰοοὰ ΠῚ ἔθῆθῦθ, ἃ 
γα] σαί. ἑαπιθπ ἃ] απ πο ῬΓΌΡΙΠΒ ἃ Όθββθ οομβθηίδῃθιπι οτγὶί. --- ΤηΐοΓ 

Ρᾶργτοβ Οχυγῆγ ποβιέβποβ ἔγαρηηθηέιη πιϊπαὐπὶ ογαιϊοπΐΒ ἀθ 

ρου πἰαίϊοηθ (ἃ 71 οἱ 81) ἰτοβ Ἰθοοπμθβ συδυῖογθβ ῬΓαΘΌ θέ ΟἿΠὶ 

Γ 8οῖο οοπνυθῃϊθηΐθβ, οἵ. ὃ 77 ἂν περὶ, χαὶ μειζόνων, 81 τιϑέντων καὶ. 

Αἰαὰθ ϑέδιπ ῬΑΡΥΤΒ ΟΥΒΕΪΟἢἶ8. 0 ἐτᾶ ΒΟΡ ἢ 8ὲ88 (8 1618) ρἰθτγαπ- 

46. οὰπὶ Γ γ6] ροΐϊαβ οὰπὶ Γὰ οοπίποῖιβ ϑϑέ, αὐ Θὰπὶ ΘΧ Αῃξἀοβὶβ 
εἰὔγο ἰοοῦπι ]ὰπὶ Ἰασἀππέθ ἀν αΐβιπὶ 6880 ἰπγθ ογοάβίιν (οἴ. ν. ὙΥ1|8- 

πιονὶἐζ, (ἀδέξ! ησίβοι!θ (θ᾽ θγίθ Απχοίρθη 1904 Ρ. 677 8ᾳ. 880 πο. 704). 
ΝᾺ πὶ οὐπὶ ΓΓα Θα οοηθρίγας ὃ18, οἵ. 16 δὲ τῶν, μὴ διαμαρτεῖν, δῖβ 

οαπὶ ΓΘ Γα Θα, οἵ, ὃ 10 τάξασϑαι, 17 δεῖσϑαι, 5θ6πι601] οὑπὶ ΓΘΛΓα, οἵ. 

ὃ 16 διαμαρτεῖν, Β6Π16] οαπιὶ ΓΛΊΓα, οἵ, ὃ 10 πρεπόντως ὅλον τὸν λόγον, 
5618] οὔπὶ ΘΛΙα Θα, οἵ. ὃ 18 δυνηϑέντας: ἀἰβογοραὶ ἰριυγ ἃ Γαὰ 

ΒΌΠαΘΔηΙ, ἃ Γ Βθπ|6ὶ. ἃ Θὰ δῖ8β, ἃ Θ᾽ ἰθσ, ἃ Λ ᾳυδίογ. --- Ἠθ]ϊαυὶ 

Βιπί ΡΆΡΥΤΙ Ατγρθοπίογαϊθηβὶβ δὲ Αἰπῃογβίϊθηι8 ΟΥδίϊομΪβ δὰ 

)θιηοπίοαη (ὃ 45 οὐ ἃ 48,51), 6 φυϊθβ Αγρϑῃίογδέθηβιβ ἈΠΆΠῚ 

δαθθὶ ᾿θοξίοπθπι ἱπβίσηθπὶ οὰπὶ Γ 8010 ὁοηρταδηι, οἵ. ὃ 45 ἄλλην 



παιδείαν. ΑΙ ΠΘΥβ δὶ ὑ γῸ πιθιηοσῖα ᾿πέου οοὐϊοιπὶ ᾿ϑοΐοηθβ νασιϑί, 

οαπὶ τοὶ παίοπι βοϊτι βοηπδίαγ ὈΪβ, οἵ. ὃ 49 μόνον, 81 δεῖ -- δε, τνι]- 

δαΐδπι οοάϊουπι ΛΠ ὈΪ8, οἵ. ὃ 49 φήσομεν (οππὶ ΣΎ), ὃ] χρωμένους, 

οοάϊοοπι Υ 8011πὶ 56Π16], οἵ. ὃ 49 ἁμαρτάνοντας: ἔγοαμποηΐθπι οοάΐοιιπὶ 
ΣΥ γατὶθίαίθπι, 489 ἃ οδίθυὶβ ΗΌΤΙΒ δὲ ἃ Ῥᾶρυγο αἰβογι, ῃἴὸ ποῃ 

οὔταθο. Νἕ βἰ προ αγοβ αὐϊήθτη ΡΑΡΥΤῚ ᾿ΘουΪΟΠΘ8. ἴῃ ΘΘΠΒΕΠῚ γΌΘΆθΟ, 

αϊθὰβ 8Β0Π161] Βαϊἐθυὶ σοηϊθοίατα ὃ 49. (46]. οὐ) υἱάθίυν δοιῃργΟθΑΤΊ, 

ΟΌΠῚ ἴῃ ΟΠΊΠΙ ΙΒ ἴθγθ ῬΆΡΥΥΒ ἰθοίϊοπὶβ γαυϊθίαθ ργοργία θχβίθέ. θ]}18 
παΐηπβυθ ΠΟ ΒΌ1}18. 

Οπιπθβ ἰρίτανῦ οἰγοιτηβρ᾽ οἰθηξθθ ΡΆΡΥΤῸΒ Πιίποτοβ δὴ {{τὈΪπαίοπη 
8]|108 (ΟΧΥτ ΠΥ πο ἴα ποβ οὲ Αὐρϑπίογαίθηβθη), δὰ νυ] ίαπι ἃ]108 (Παἰπο- 
ΤΊΔΠΟ08 οἱ Απιθυβ απ πὶ} ῬγορὶΒ δοοοάθγθ ἀπἰπιδ νογίθιπβ, ταὶ ΟΕ ΠῚ 
ΡΆΡΥΤΟ [οπαϊπθηβὶ ἴΠ|ὁ8. οὐτη Μαββ Πθπδὶ ὮῸΒ ΘΟΠΙΡΆΓΑΓΘ ΡΟΒΒΙΠΊΠΒ. 
ἴτηπιο 1 οοά]οὶβ Ὀτθὶπαιβ θέα πὶ Β᾽ ΠΗ ΠΟΘ 8. Βα μΐ, ἃ 40 ΡΆΠΟΪΒ ἴηι 
18 Ποὴ ἴα ρτανὶθιβ ᾿ϑοξϊ Ομ 118. β᾽ Πρ ΔΓ 5 ἀἸβίθηϊξ. θα ΡΘΡΥΤΟΓΤΈΠΙ 
ἈΠ ΙΒ ΠΙΪΠΟΙ Θϑὲ, 48 ΠῚ υὐ θ᾽ πηΘΠΊΟυΪἢ ΘΟΓΕΠῚ {Πῖνοσβα ΘΘΓΓΌΠῚ 
ἰσἀϊοῖαπι ἔθστ Ἰ᾿ϊσθϑί. 

Α4 οχίγθπηπι αι Β. 0 1}}π|8 τ] ἰγδοίαπαϊ δα ΡΕΡΥΤΙ 
Βογο  π Θ 8685. οταϊοηϊβ δὰ Ποπιοπίουαπι (ππὰβ ἃ 18. αὐ ἔποιῃη, 

Αἰέου ὃ 39, 4Ἱ, ὅ0,51) ἱσποῦ δάδπυο, ἡποῦιπὶ ταν 88. ναγὶοίαίθ 

ἐθϑί!ππ| αἰ ΥΒ ββι ποτα πη, 411 ἴθ πὸ ογαξϊοπο ργαθβίο βαπί, Ἰσουρ]θ- 

Εἰββὶ πη σοπηραγαία βέβεϊ πὶ ΘΧβία ὈΪΣ αἴαπαθ θιηϊηθὈϊ. ΝΆΠῚ ἴῃ ΟΥ̓ ΪΟΠΘ 

Ποπιοπῖοθα ρῥταθίου οοάϊορπι Γ δὲ οοὐϊοαπι ΛΠ πηθπηο πὶ τ] ρα πὶ 

οὐ ῬΔΡΥΓΟῸΒ ΠΑΌΘΠηβ οέΐαπι οοάϊοαπι ΣΎ β᾽πρι Δ ΘΙ ΤΠ ΘΙ ΠΟΥ ΠῚ ΠΟΙ ΪΠΠῚ 
ῬΘΓΡΘηΒ8ΠΊ οἱ ἱπιογργθίδιϊοηθηι ϑ'υυδοαπι δὲ ρ]θηαπη ἔθγο Εὐχοθυρίογα πη 
Ῥαυβίποσαπη ἐδχίυτῃ (ἢ 15---48), αυὶϊ σοί ϊοῖβ ᾿πϑίαν ϑαί, δὲ ἐθβεϊπηοηὶ- 

οΟΥαπῚ νϑίθγι πὶ οορίϑπη, ἀαθυ8. υπππιαποάίχιθ ἔθυθ οὐδ] Ο 18 ὙΘΥΘΏΠῚ 

ἢτιπδίασ: ἀθ αυϊθιβ ἀθῖ ποθ ΡΒ ΠΟ ἈΡΆΠΊΙΒ. 

Ῥαργτὰβ Βοτο  πΘηβῖ85. πὸ. 8985. ποία} Ββί πλι8 δὲ ᾿ϑούϊοπῖθι8 
ΥΆΓΙΒ ΘΧ σΟὐ οι ΠῚ ΟΠΊΠἾ ΤΠ ΠΙΘΙΠΟΥΪα ΘΟ] ΠΥ ἴθ πη χΕΒ.. 4188. ΟΠΊΠΘΒ 

ἢΐο Θαβουῖθοτθ Ἰοησιτη οϑί. ϑυ Ποϊαπίέ ΘΥΡῸ πππιθτῖ, ἀπὸβ. ᾿θοίοΠ 68 

Β᾽ ΠΡ] 88 ΟἸΓΒΙ ΠῚ ῬΘΙΌΘΗΒΘΗΒ ἃΒΒΘΟΌ 5. 56π|. (ΠΟΟΓἀ ΠΕ ΠῚ οὰπὶ Γ 
οομέτα ΛΠ υἱοῖθβ αυϊπαπῖθβ (οἵ. ἱπηρυπιῖὶβ οατῃ Γ ρτ. ὶ 39 οπι. τε, 8] 
φιλόνιχος, 85 ὑπὲρ σεαυτοῦ), οοποθηΐαπι οὰπὶ ΛΠ ὁοηθα ΓΟ γἱ᾽οῖὶθβ 

αυδίου ΠυΙΠΘΓαν. οαπὶ Δ 8018 οἱ Π βοίΐπ8 οχ ἄθῆπο ἔθτθ οὐπὶ ΓΠ 

Ῥαρ. (26 Ἰοοὶβ) γνϑὶ] οὔὐπὶ ΓΛ ῬΆρ. (21 Ἰοοΐβ) ἀἰβοσθροηῖ. Οοήϊοθβ ΣΎ, 

41] ᾿θοῖοπαπι ΡΘΟῸΪ ατίατη τ Πα ἀϊπ6 ᾿ρϑὶ ᾿πβῖση!08. διέ, ΠῸΠ ΒΟ] υ 1 
ἰηΐοῦ οοάϊοῦπι ΓΛΠ Ῥᾶαρ. πιριπογίαπι ἀἰββθηεϊθηθπι γατϑηΐξ, 86 θέϊδπι 

Ῥαργτὶ ᾿ϑοίϊοπθβ ργορτίαβ παν τάγὸ ἰθβίδηίυτ, οὗ. ΣῪ Ῥαρ.: καὶ 38 χαὶ 



-- ΟΠ “.“-- 

τοῦ] οὁπι. τοῦ, 82 συμβῇ, 44 ὁπι|. νῦν, 580. 601106. πρὸς τοὺς σπουδαίους 

χαὶ (τοὺς) φαύλους -- ἀτορογ.; Σ Ῥᾶρ.: ὃ 26 ὁμοίως (γὰρ) -- ὅγγιβ, 

28 ἕνεχα (Υ), 82 πάντα, 88 οπ. μᾶλλον: Υ Ῥαρ.: ὃ 24 προτέροις, 

2] οἵχη. ἀγαϑῶν, 28 δυεῖν, 38 ἐὰν. Θευΐη οἰΐαπι οοιἰοῖβ Δ δαὶ Π 80} 1π|8 

ἰθοῖοπθθ ἃ οθίθυβ αἰ δουθηΐθβ ἰμ ΡΆΡΥΤΟ τϑρϑυϊαπέιγ, οἵ, ΔΛ Ῥαρ.: 
ἢ 80 πιστεύοντας -- δο}).: Α, δῦ ὑπὲρ τῶν (οἰκείων) --- Σ (Υ) (ἀϑοτρά.; 

ΠΆΡ.: ὃ 25. ἔχ τε] τε οἿ). ΞΞ θουρ.Ρασίβ., 27 οοἱϊοο. μὲν σπου- 

δαζόντων -- ΣΥ ἔχο. ΡαΓ8., 8ὃ σαυτὸν. Αἰᾳῖιθ. ἐθβεϊπιοῃίογιιπι ᾿Ἰθοίϊο ΘΒ 

51 ΠΡ ΉΓΘΒ ΡΆΡΥΓΙΒ οΟηῆΡιδὲ 88: Εὐχοθσρίοσαμη ΡΥ βιπούιτῃ: ὃ 2] 

ὑποφέρειν Ξ-Ξ- (ἰρουρία, ΕἼοτ. Βοῖββ., νομίσῃς, οπι. χαὶ, 88 ἀπαγγελοῦντας 

(τθοίθ), 31 {καὶ) τοῖς; ᾿ἴοπὶ βίοθαθι: ὃ 19 χτημάτων (τθοίθ) τὸ Β΄ ὙΎτιΒ 

Ἐχο. ἸηάοὉ., 21 σαυτὸν Ξε (ἀϑογρίά., 28 σαυτὸν, 28 μεγάλην (ῥᾳδίως): 
ἰΐθιι ἀϑουρίϊθ: ἢ 18 οο]]οο. παρὰ τῶν φίλων ἀγαϑὸν, 21 ἔχε -Ξ ϑίοῦ.: ΤΥ., 
92. οπϊ. μάλιστα μὲν -- ὅγγιιΒ, 46. ομι. χαὶ; ἰΐθηι οοΥΡΟΥΒ ῬΑΓΙΒΙηΪ: 

ᾧ 20 μηδὲ τῶν παρόντων ; [ἴθ (ἱ ποιηο]ορ! Βαγοοοϊδηϊ: ἃ 41 Θ0]100. ἐπι- 
σγχόπει πρότερον. 

[πέϑΡ ῬΑΡΥσΙ ἰθοῖομθβ ργορτῖαβ μ] υσίτηϑθ βιιμὲ ἱπέθγρο ϑίϊοηθ8 

[οι ἰβϑίπηαθ δὲ σογγθοίίοηθβ Πἰϊάϊποβαθ, οἵ. ὃ 22 πλὴν (οἷς) ἂν δίμωϊς, 

20 (ὑπὸ) τῶν .. (ὑπὸ) τῶν, 28 (κατὰ τρόπον) δυναμένοις, 80 μόλις τις 

ἂν ὑπομείνειεν, 88 μόνη {τῶν μοχϑηρῶν), 3Ὁ (ὥσπερ) γὰρ καὶ... (οὕτω 
χαὶ τὸν ἔχοντα) τὰς λύπας... ἀναμιμνήσχωμεν, 86 ζηλοῦν (τὰς ἐχείνων), 
τὸν ἐχείνων τρόπον {τῶν ἄλλων), 42 (ἣν) ἀναγχαῖον οἵ, Εχο, ῬαΤΊΒ. 

ϑ600]. Ηϑβίοά., 45 φιλοπονίᾳ (μόνῳ), 48 ἐνδέχεται (πάντα), 49 τύχης 
(αὐτοὺς) προδότας ὑπάρχειν, Ὁ] χρή (σε) παραδείγμασι χρώμενον. 
ΡΙασμδθ. ᾳαοάιθ δὲ Ὑϑυθοσι πὶ ΟΠ ἰββίοθθ, {ὐΘΠΒΡΟΒΙ ΠΟΏΘΒ, ἱπιπηι- 

ἰαύϊομθΒ ρταπιπιαίϊοαθ αὐ ο]Οββθιιδίϊοαθ, 88 ἰΘΟΙΌΟΠΘΒ ΒΘΠηΒῖ1 ΠΟΙ- 

Ὠσπαυδπὶ Ρἶδηθ ὀαγθηΐθδ, ἢΘ τη] {8 51η}|, ΡΓΑΘΙΘΥΠΙΪδ. Αἱ οὰπὶ ἷἰπ 
ῬΔΡΥΥΙ Ὑϑυ 8. ΘΟΥΓΕΡ ΒΒ1η118 ΥἹΧ αἰϊσαιιδπι 58Π1 ἰπΠ0886 ΘΧΙΒΕΠΊΘΒ, 
ὨΪΠἾ]0 Βθίλι8 ΡδιΙΟἰβϑῖ πὶ ἀθρυθ θη απίαν ἰοοὶ, αὐϊδὰβ ΡΒΡΥΤΙΒ ἩΠῚΒ 
ΘΧ Ομ θ8Β ΥὙΘΓΙΠ) ΥὙΠΠ]ΘΙΙΣΓ ΘΟΠΒΟΥν αν ββθ, οἵ, ὃ' 83. ἀπαγγελοῦντας 

(ειιπὶ ἔχο. Ραγῖβ.: οοπίθοϊ: ΥΥ ΟἹ), ὃ 2 μάλιστα γὰρ (οοπίθοιξ ἈΥΪπΐθυ) 
δὲ ρῥγδθοϊαυιβδίπηαιθῃ πὰ ὃ 49 βίῳ χατὰ πᾶν ἐλαττουμένους, αιχὸ θέον 

᾿ιϊαέιι8 (παντὶ ἐλαττουμένους) οπιθπαδέϊοηϊ ἀηΐθα μου δ ἐο Γ γϑὶ αοὐδει8 

Δ Ὶ Ππιθ δ] αΐιβ δὲ. Ὅθὰ οογγθοίΐοηθ Υυἱσὸ αθοίο τηϊμΐτηθ ἐτσὶ- 

θαθπάα οἰϊδιη ἴῃς ΘΟΓΓΙΡ ββηο ἰγο ἀπαιο Ὀοπαπὶ αἰϊαϊὰ οἱ ἰῃ- 

ὑθγ. ΡΟΒ8Β6. τϑοομ ἸὰΠ) Θ886. ἴῃ ἈΡΥΟΟ οί, αὐ οοἀϊουπη ᾿ΘΟΙΟΠ 68 
γδγΔ8, αποίᾳαοὶ δηϊαθδθ βαπΐ, Ομ 08 ἀθαια ᾿πϑηΐθ ἰἀϊοδ.} ΡΔῚ 8. 

Εϑάθπι ρτορΘ ὁοπαά ο0 θϑὲ αἰ] ὑθσῖιβ ρα ρυτὶ ΒΘγΟ ΘΠ 818 η0. 1420, 
οὐδ. γαγθίδίθπι ΡΙθηὰπι πἰἰο δ ϊοῖαπ), ααἰὰ ἰπ ἀρρμαγαία οτἰτῖςο θᾺΠῚ 



ὡς ἜΝ τ: 

ποπάσπι ροίιθγαπι δά μῖθογο: ὃ 39 δικαιοσυνὴης ὠφε[λ]ηϑεν]τας (θχ 

Ἰϑοΐΐοηοθ Υ]ΟΚΘηΙ1), αλλ ουν γε [α]γαϑαις [εἸλπι[σ]. προσεχουσι, 41 ισϑι 

τῶν] αν ϑ)ρωπείων μηδὲν οἷν βε]βαιοτερον᾽ ουἱτὸς γαρ [ο]υτε [ευ]τυχων! 

εἐσει (-- Γ ρΡγ.) οίες., ὅ0 ζεὺυς [ηἸραχλεὰ (οπ!. γχρ)}, ὡς οἱ μυϑογραφοι 

λ]εγουσι καὶ πάντες ιστοίρο]υσι, μεγίστας τιμωριαίς, 51 οἷς χρη 

(Ξ:- ΛΠῚ παραδιγμᾶ χρώμενον ορεγεσθϑαι. (Λυδθ ΓᾺΡ ΒΒ 6. οὐστι οοὐϊ- 

οὐπὶ ᾿θοϊίΐοηθ γατία οοηβθπίηΐς, αὐ ΡΥ α8 ΘΧἢ Ιθθπς ᾿ἸΘΟΓΟΠ 68 
ΡΘΟΙ αΓΘ8. Οαπὶ ὈΆΡΥΟ ΒΘΙΟΙΠΘΗΒῚ πὸ. 8995 ᾿ηἰθγάπ πὶ οοηστιδθ, οἵ. 

ὃ 89 προσεχουσι - προίείχουσι το. 8995, 41 τῶν ανϑρωπείων μηδεν 
ον ΞξξὸΞ, τῶν ανϑρωπίνων μηδεν εἰναι Ο0]1οο. πο. ὅ98, 50 παντες ἱστοροῦσι, 

51 χρωμενον. 

Τίδαιιθ ᾿ϑοϊϊοπιπι ἔλυγαρΊηθιη, αἃ ΟΥβίϊοηἶΒ Πλθπιοηΐϊοθαθ ΠΙ6- 

τῃοτῖα πὰπὸ ἔθσθ οὈχιία οϑὲ, τη ΧΊ ΠΙ8 ΠῚ ῬαΓίθπι 8 η{}1}}8. ἴᾷπὶ ἐθ ΠΡΟΣ θῚ18 
ἴπ γοϊαπηῖπα ΟΥ̓ Οἢἶβ ἘΠ1π|8 οπιηΐθιιβ Ῥγοθαΐαθ 1ΠΠαἴᾶ πὶ Θ886. 6 Ῥᾶρυ- 

τοῦτα ἱπάοϊθ οορηϊίαπι οδί. Αο βάργτιβ ΒΥ  ΠΘΠ518. πὸ. 8935. οἱ 

θοάφπι βϑηξθηαγιπι οὐάϊπθ γα]άθ οοηξιβο δὲ ἰβάθηι θυ ΡΟ  Ο ἢ Ὁ118 

στανθι8 (οἵ. ᾿πιρτῖπιὶβ ὃ 25 (καὶ) περὶ τῶν ῥητῶν ὡς ἀπορρήτων 
ἄἀναγοινοῦ) σαπὶ οὐ ΐθιβ ΠΠΟτὶβ Θοηδρίταὶ (Θὐϊαπη οαπὰ ΣῪ οὲ γα ηβἸοῃ}6 

ϑγτίδοα, απ80 ἐδπηθῃ ΟἸΗΪδιὲ ὃ 24 μήτε μετὰ βλάβης δἀ δεῖσθαι προσ- 

ποιῇ). [πᾶ σνϑὶ αἰνθγβιββί πη) ἃ ΘΟΟ ΠΟΙ θΙΒ ΡΆΡΥΓΙΙΏ ἘΣ ΟΟΠΊΠΏΙΠΙ 
τόσαι ἐγδαάϊξοσαση ἀτγομϑῖγθο ΟΥΡΊΠΘη. ἐγαχῖββθ ργοθδξιγ, Θχ αι0 

δὰ ΠΟΒ Ῥγδθίθυ β ΠΟΘΙ ΠῚ γ ΘΓ θΟσ πὶ ̓ἰβοσγαιθογαπι ἰθβέθπι {ΥὈ] ηέθηι 80] 

οοάϊουπι (Θ) ΛΠ (θὲ Σ ΥἹ πιθπιοῦῖα νϑηϊ ᾿ηἴθοσγα. Οποα οαβὰ φαοάδηι 

ΔΟΟΙἾ886. ᾿6 6. Οἰδυαβ ϑϑὲ, φυοπῖδπι σοι οὰπη Οοἰαββθδ, ααᾶθ. ἰπ ΤΠ] ΔΉ ΌΙΒ 

ΠΟΒ Υ8 δι ηΐ, ἴ8πὶ δῃ 4 18 80188 ΤΘΟΘΠΏΒΊΟΠΘ ΥἹΤΌΓΙ ΠῚ ἀοοίογιπι 601- 

ἴδοίαββ θΘ886 ΠῚΠΟ ΟΠΊΠἷπΟῸ βίαίαὶ πραῖ. Νϑημθ βοϊϑοίΐΐομθ οοπβί γαῖα 

Θ88 δοίαίθπῃ ἐπ|1886 βαπιθὲ ἴβ, αἰ ᾿Ἰ τόσαι τυϊραίοσ οὐ Ρᾶργ- 
ΤΟΥ πὶ σοπαϊξοποπι βίπἀϊοβθ ρουροηάοῦ. Οὐάϊοοπη ΘᾺΠ αὐΐθπη ἔρἢ8Β 

ΘΟΠΊΠΊΠΙΠΙΒ Θδέ, 4 0Πὶ ΘΧ ἰθιηρουῦ 08 ᾿ΔΠῈ ΤΟΠΠΟὐΪβ ---τ ΘΓ ΠῚΪΒ ἔοτγίπββθ 

ΔΘΥῚ ΒγΖαπεηὶ δὐξ ὉΠ Εἰπιῖβ θυ ἨοΙηΔ"ὶ 5860 1}}}8. --- ΤΘρΘέθ ΠῚ 6886 
Ῥτοθαπὲ ϑὲ οοάϊοαπι ΠΠοσὰ πὶ ἱπέθυ 86 ἀἰβοσθρδῃεϊα οὲ γαγία ᾿ϑοῦϊο δηθααα, 
489 ἴῃ 81 ΠΡ Ὴ}}18. ΠΠΟσῖβ συ] σα 8 ἱπυθηϊζατ. 

86 βϑηἰθπεῖα οϑγεϊι8. ϑεέϊαπι οϑίθγὶβ ογαιϊοἢβ Πϑιηοπΐοθαθ ὑθβεϊ ὈῈ8 

ΔΒ Ὀ1Π8Β οοηνπιδὈϊαγ. Νά ΘΟ ΐθ05. ΣΎ, ἀθ ααϊθιβ οὶ τα ὑγρὰ 
ἴϑοογθ ΟΡὰΒ ΠΟῚ Θβὲ, θαμάθπιὶ ἔθγθ ᾿ΠΔΟἸθὴη ᾿ΓᾺΘ 86 ἔθγιιπξ δἴαιιθ ῬΑΡΥΤῚ 
ἀθίθσγίοσθθ, απἴα θ᾽ 5 ἀπδθιιβ ᾿θοϊοπαπι ραγέθαβ (87 : 16) σαπὶ νυϊραΐα 

οοάϊουτϊη ΛΠ πιρπιοτῖα, ἀπᾶ ἔθγο οὰπὶ Γ᾽ οσοηβθῃίηί. Ῥγαθίοσθα δ 

ΓΆΤᾺ Θδὲ σΟΠΥΘΠΙΘΗἑἃ οαπὶ Λ 8010 (7) δαὶ οὔπὶ ΠῚ 8010 (11), αἱ ρθὺ- 

Ῥδιιοῖβ ἰοοία ἃ Σ βο]ὰβ αὐ Υ βοῖυβ οὐπὶ [ἴτο γυϊχαΐο ἀπὸ 



τες. ΟὟ “.-. 

οοῃϊαποῖιβ οϑί, οἵ ΔΣ ὃ 2 οἱ 3Ὁ. ΛΥ 8 3. ΠΣΒ ΤΙ οὐ 34. Ουοΐ γτοτὸ 

οΟΙ 665 ΣῪ ἱπίθι 86 Ρθύβαθρο γαγίαηξ, τη σα α ἀθπη ΘΧ Ραγίθ Ἀγο θέν ρο 
ἐσ δαθη πὶ οϑὺ σταν θοῦ οοπέδιμ!παῖο αὐ θ᾽ άἀϊοβθ ᾿ἐθτροϊαίο, οὐΐα8 
ἰθοϊομθβ ἀπ] 1668 ΟΥΘΌΤΟ γ6] ἴῃ Σ ΥὙ6] ἴῃ Υ ΠΠΒΠῚ ὈΥΪΠῚἃ ΘΧΡΥΘΒ886 βιιη. 
Αο ἀθ 1}}18 ᾿ϑοιϊοπῖθι8 αὐϊάθτη, ὁχ απΐθιι5 ἴῃ ΣῪ ὁοποθηίιβ οα ΠῚ ἰθβέϊ- 
ΠΙΟῚ18 Ὑϑίθταπι, οὐπὶ ΕἸΧΟΘ ρ 8 ῬΑΥβί 18. ΡΟ ἰββί πλιτ δὲ οὐ ὑδουρῖἊθ 
ΔΡΡραγθί, ἱπῆἃ ρᾶθοα αἀἴοαπ. ἘΣ ρϑου τα δαΐθπιὶ ᾿ΘΟΙΙ ἢ ἴν18 

Ρ᾽ασ  π8, αι θὰ8 ἴῃ ππϊγθγβαπη ΠἰΠῚ] ἐγ! ροΐθβί, πορῃὰ}]α8 ἰΐο 
ΘΟΙΠ θη οσαῦο Ο ΙΒΕ ΔΙ Δ] 1 ΟΌ 118. τηαπιπ τραθηΐθθ. ἤαθο οι οαπὶ 

πηΘ ΠΟΥ Ἴ8πὶ δὰ ΟΠ ΥἸϑεαποσγαπι ἤδοιη δοσομπηποάενε, ααοιΐαπι Ρ] ΤΙ θ 5 
τ Θοογα μη [8 Βιι Ὀβεϊτπ| ἀπὰπι: φιοά ἔγθαιθηΐοσ ἴπ Σ, Βαθρὶαβ δέϊδιη ϑί 

ἰπ Λ ὲ ἴῃ ἐγαπβίαίοπθ ϑὅγτίασα δὲ ἴῃ 4}118 ἐθβίθιιβ [οί πὶ ϑϑί, οἵ. ὃ 15 

τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς] τὰ πρὸς ϑεὸν ΣῪ ϑγτιιβ οἵ. ἀϑουρίά.; τὸ δαιμόνιον] 

τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον Σ (810); τοῖς ϑεοῖς ϑύειν] ϑεῷ ϑύειν Σ ΘοΥΓ. ΡΥ. ϑυσιβ: 
ὃ 10 τοὺς μὲν ϑεοὺς] τοὺς μὲν ϑεὸν Λ (810), τὸν ϑεὸν ϑγτιιβ 5ἰοῦ.: 
Βτ. ϑογριά., τὸ ϑεῖον Εἶχο Ῥασῖβ.; ὃ 18 ἀγαϑὸν παρὰ τῶν φίλων] 
παρὰ ϑεοῦ ἀγαθὸν (γτοροῦ.; ὃ 28 μηδένα ϑεῶν] μηδένα ϑεὸν ΑΣΥ 

σοῦ.: 5 οὗ, ϑγγαπι ὑποπιο].;: ὃ 94 παρὰ μὲν τῶν θεῶν] παρὰ μὲν 

τῷ ϑεῶ Σ. παρὰ μὲν τοῦ ϑεοῦ (ἰθοΥρία.; ὃ δ0 τῆς τῶν ϑεῶν) τῆς τοῦ 
ϑεοῦ Σ ὅγγιβ.ι Θιυϊθαβοιπι ἤᾶθο οοάϊουθπι ΛΔ δὲ Θ᾽ βοῃοϊα τϑοθηΐξδ 

οοηΐογθηα βαπὶ δὰ ἰάθη ΟΠ γβιϊαποῦαπι βἰαάἑι πη βρθοίαπεα: ΝΊΟΘΟΟΙ. 

ὃ 20 ἰπἰξ. σημείωσαι ὡς φαίνεται ἀπὸ τούτου Ἰσοχράτης μὴ ἀρε- 

σχόμενος ἐπὶ τῇ πολυϑεΐχ Λ τοο.; Ηθ]θη. ὃ 57 ὑμεῖς οἱ Ἕλληνες, οὐχ 

οἱ τῷ Χριστοῦ ὀνόματι σεμνυνόμενοι Θ τοο., ὅ9 σεμνὰ ταῦτα καὶ τοῦ 
σοῦ Διὸς ὄντως ἄξια, ὦ Ἰσόχρατες Θ τθο.. αἴχιιθ. ϑέϊϑιη Υ̓ΘΥΒῸΒ ἴπ οοά. 

[δὰγ. ΤΙΧΧΊΤΥ 13, χο8 Βυρτα πιθπιοσγανΐ ἢ. ΧΧΠῚ. θηΐααθ ἀἰπάϊ- 
σδηάΠ) ΠΟ Θ880 ΘΟὨΒίθου, υὐγὰπὶ δχ οοάϊοιθιΒ ΣΎ, αὐ οὐτὰ σα]ρα 8 

αυϊάθπι ᾿ἰδτῖβ σορηδέ βυπξ, ΠΙΘΙΊΟΥ 8 ΠῚ σΟαΙοΪΒ. Θ᾽ 'ῃ δαἀπογία μη! θὰ 

ἀθρϑυ  δϑπι τϑοιρθγαγο ᾿σθαΐ ἤθοηθ, ααοπίαπι ΘΟ ἸοἾβ Δ᾽ ἸΟυ 18 ΒΙ ΠΡ ΡΒ 

τηϑιουᾶ --- νϑ] δ ΡῬΆΡΥΤῚ ΒΘΙΟΙ ΘΠ 818. --- Πρ τῖβ ΣῪ βαθθββα ροίθβί. 
Οταϊοηΐβ ᾿θοπιοπίοθαθ [πἰουργοία 0 πὸπ ΒΥ ΓΟ Π. ααδὸ 88 

δη αἷβ ἐθπιροτίθιβ (ἔοτ. βαθο. Ὑ1. ρ. Ομγν. α.} ἔβοία ἐγ θ8. πλαβοὶ Βτ]- 
ἰδιη οὶ οοάϊοϊθιι8 βαθο. ΥΠΠΌ ΣΧ. ποθὶβ ἐγαά τα ϑϑέ, ρσῖμαθβ Βα ὉΠ ΠΠ8. θχᾶ- 

πῆμανὶε Ὑοι. Ἔγ8801 {([ ον ἄθῃ ἐοχε κυ ἄβομθη Υ ουὶ ἀθὺ βυγβοιθῃ 
ὑὐογβοίζαμροπ στϊθο ίβοιον ΚΙ βίου, ῬᾶγΒ αἰΐογα, Ρσορτ. 1΄ρ8. 1881] 

Ρ. 39,44). 185 οὕτη ϑυγαπι σοί οῖβ Βαϊ] γοῦθα ΡϑΓΠπὶ δοουγαίθ, πδυά 
ΓΆΓΟ 8510 δ.Ὀι γαῖ. οοπιπιίαία το αἰ ἀϊ5δβθ ἀθπιοπβίγαυ ββθί, ΑὨἐοη 8 

Βαιυπηβίατε (Το Ὀγαἰομοβ ϑυτο- ἀσαθοδθ, δα γθάομον ἔ. οἰαββ. ΡΒ οἷορ. 
ϑυρρίθιῃ. ΧΧΙ 1894. μ. 438,09) ᾿πὐογργθίθπη {ΠΠππᾶ, ἀυθη) [μ1886 



-- ΟΥ̓ -- 

ϑουρίαπι θβαί ΘΙ Β0Π) ΘΥΪΠΟΘΙΘ βει]ϊ, ΤΏ ΠΘΓΘ 810. αἰ] ρ ἢ. 881Π16 

ἑαποέϊηι 6880 οοπέθηαϊξ, αὐ ἐγα Ὁ Β᾽ Αἰ 001 θἷτιβ ᾿ϑοίίοθβ (ἀὐσταθοῦβ αὶ σα Π6 16 
81 Ὀβ( ἐπ γὸ ΠἸοογοῖ. Ημΐὰβ ἃγριπιθηΐα 1086 Ρά 110 ροβὲ τούαϊαν! (1 ῬΉ]]ο- 

Ἰοσὶ νοὶ. ΤΟΥ 1890 γΡ. 614,80) ἐοβίθβαιο αἰξα!  Οὐπιοπέϊπι οἱ Ηγββϑι μη, 
41 Βαιιηιβίατ Κ᾽ ορὶ πἰομθπι (6. τοῖο ᾿Ἰπίθυργθίθ ργοισανθγαπί. Αἰαιιο 

γΘΙΒΙΟηΘ. ἰοία ΟΠ ρΡΘΘ Ρόγρθβ Ἀγββοι αι. ἰᾶπὶ ὑϑῦιη Υἱά]88θ 
σΟΡΠΟΒοϊξα τ, αἶα ΠΟΥ ΘΒ. (ἃ ρο(ββίτηι πὶ Θσογαῖ, ταὖ ΒοητΘ ἢ Δ ΤΉ ΠῚ ἐν πὶ 
48 πὶ ὩρΡΘΙ ἰββ!θ Θχρυϊπιθγοῖ. ποά υὐ ρύόβρογο οϑαθγθὶ, πθ ᾿ἰδὶ- 
ἀἰποϑὶβ αυϊάθαλ πιαξα! !ο] θ 8 ἀὐβέϊϊἑ, βῖνθ ᾿ἰῆσααθ ϑὐγυίδοαθ τι] 

ΟὈΥΘΠΊΡΘΓα 5 ἀϊού!ΟΠΘη1 5᾽ ΠΡ] ΟΘΠῚ ΒΚ ΠΟΠΥΤΙΟ Βῖγ 6 βϑηϊθητίαι 16} απ πὶ 
ὙΘΓΌΪΒ ΠθΘΓΙΟΥθι18 ΘΧΡΙΙοαΥῦ, βῖγθ ἴῃ ΘΟΠΕΓΆΤΙ ἢ ὙΘΥΓΘΠΒ. ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΠ) 

οορίοϑεπι ΡΓΘΘΟΙΑΪ βῖνο δϑίσιοἴϑηι ὑγϑηβοστηαν, αὖ ργαθοθρίστη ΡΓΌΡΥΠΙΩΙ 
ἵπ βΘΏΒΙΠῚ ΘΟΙΠΙΙΠΘΠῚ γϑΐρογθὲ απ οὐ πο ΠῚ ΒΟΥ ΡΟΣ 8 ΟΡ ΓΑ ΓΟ Θ ΠῚ 
«ὦ ΟΠ τ βιαπογαμι ῥ] οϊία δἀϊρσογοῖ (οἵ, δὰ οοάά, ΣῪ). Αἀά4θ αυοά ποι 

Βο᾽ πὶ πργαἀθηία πα] ΓαΥῸ ΘΎΡΑ, 508 ϑὐϊδπι ἱρη γα πα ΠΟΙ Δ 1) 

6. βϑῃΐθπία ααδάδπι αᾳυἱὰ βἰρηϊβοατγοὶ, ἀθ γϑῦθο αιοίύίαπι αυϊά γαϊογοί 

ἀδοθρέιβ δέ. 4 Εὔχθπιρίο (ὑσταθοο οοΥγιρίο 8} ἐγ ΠΒ᾽ ΕΟ ΠῚΪΠ118 
ἀσοιΓαίαθ ᾿Π ΠῚ ΠΠΘΓΉΒ Ρά θη. ΘΟ 098 γαγ]α8 ἐγ! θυ Θπλι8, 4188 ἢ ὈΓΆΤΙΟΤΊΠΙ 

ΘΥΤΟΓΠ πρρ]θσθηῖα οὐδ. ἀὐχὶς Ὑοτθὶβ οὐ βθηῃίθῃ!β ποηπ} 5 

ΡΘΥΡΘΙΆΠῚ ΟΠ 5518 Αἰαιθ οαΥθϑβ, -- Οαυοὰ ἰδ ῬΤῸΡΘ νἱχ ἀϊοθπάμ πη 

ΟΥΙ, το πΘ βθῃϊθηξαγι ἢ 412 ογαϊπθῖα ἴῃ ογδῦομθ οΟμ Βι ΠῚ ΘΥΥΤῚ 

δαοίουαἰθ ἢἶδι18 σοι ιδ8, αὶ ργαθοθρία ἴῃ σας πιο πὶ ΘΟΏΠΘΧΟΪ: 
δύο ποιοῦ καιροὺς... σιγᾶν ἣ λέγειν " χαῖρε μὲν... γιγνομένοις τῶν κακῶν ᾿ 
γόμιζε μηδὲν... δυστυχῶν περίλυπος ̓  λυποῦ μετρίως χτὲ (οἵ, ΗγΒ86) 

Ρ. 40, Βαυπιβίασκ Ρ. 4460). Νᾷπι ᾿μ ογργθίϊβ Πἰθ140 ᾿ρ8ὰ Θχ πδὸ βθηΐθῃ- 

{ἰἀ πὶ ἐγ ΠΒΡΟΒΙ 0 6. ΘΟπβρίοἴτασ, 86. ἃ]10 φαοαιθ ἰοοο ἃ 801 τηδηϊ- 
ἔθβία ϑϑέ. (ὐϑίθγιιπι βθῃ θη ΔΓ. ΠῚ ΒΘΥΪΘΒ ἦῃ Ἰητογργθίϑοιθ ϑγσίασα ρ͵8}}0 

θϑίίθαι δ8ὲ ἀΐααθ ἴῃ ΘΟ ΤΟΙ 15, αὶ θυ ΒΟῸ πὶ βίη σ]αθ φιοαὰθ θοῦ πθ8Β γατΙᾺ 8 

σοηνθηϊηΐ, τὖ ὄγσιιπλ Θαπἀθπὶ Τα 1018. ΓΘΟΘΏΒΙΟΠΘΠΙ ΤῈ} ΕΥΥ1Β86 

ἀρΡΡαγθαΐ, ααᾶθ. ΠΟΌΪΒ ῥγαθβίο δὲ. ᾿ὐὔθηϊπὶ ΑΥ̓ΤῚ ΘΟ ΟΠ68. --- ἃ Βϑυπι- 

βίαν κΚὶο ααοΐ αὐϊάθπι Θπιι θαυ ρμοίιθγιπεὲ αἸΠσϑηέθτ οΟἸ]Θοΐαθ --- ρ]π8 

ἀμσδθιβ ραγ θ8Β οαπὶ ναϊραία οοάϊοιπι ΛΠ τηϑπιονα οοηίτα Γ᾽ ἔαοϊαπί, 
ἀἢ8 ἰδηζ ΠΔ ρα γ5 τ ηδΐθπι βοααίσιν (17: 1). Ηδβ ἴῃ ἀρραγϑίι νυ] 6018 

αἀϊδέϊηοῖθ ὁποίαϊαβ δά θοῖῖβ πομμ}} 18, ααὰθ Ἦγ886}}} οἱ ΒδυπιβίΆ ΚΙ 
ΟΟΓΙΒ. ΘΟΠΙΡΘΓΒΕΒ 6. Β}511118 1η618 60]]ΠΡῚ ροξαθσιιηί. Νϑαὰθ ἰδπιθὴ 

ἴῃ ἴοο ἰαθογθ Ρᾶτιπὶ ἴθουσπᾶάο ἀθϑυάανϊ. οὔδοίο πιθὸὺ πιὸ Βα [18 ἔθοῖββθ 
ΓΑΒ, 581 ᾿ΘΟΙΟΠΘΒ ΘΥΤΙ ΚΎΓΑΥΊΟΤΘΒ (ραγίπι ἴθ ἀρρθπάϊοθ ογι[168) 

ΘΧΒΟΥΊΡΒΙΒ86Π). 1186. Αἰ] πὰ ΟὨ ΠῚ ΡΓΟὈΒΌΙ ΑΘ. αι ΘΧοπρ απὶ (ἐΓΆΘΟῸΠῚ 

γϑίθγθπδθ πα γαπι πηϑιηοσαθ {ΠΠ}π|8 ΕΠ αβιγϑηΐ. 



-- ΟΥ̓ -“-- 

ἴδηι νϑπέϊ πὶ θϑέ δἷἱ ἰθβί πηηὰ ὙΘίογ ΠΊ, αὐοτιτι Θ᾽ ΠΙΠΊΘΙΟ 

ΡΤ πη ΠῚ 68 ΟΠ Θηἶθί Θχουογο, απδ6 δὰ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠ 6 πὶ Π) Θ ΠῚ 0 ἢ ἴ 6 Θἃ πὶ ΒΟ] ΆΠὶ 

Ρϑγεϊηθπεϊα, οὐπὶ ἐθβεϊ Ὁ}. 4108 πηοάο ἐγαοίανὶ σοι ραγαπάδ βιΐ. Αἴαιο 
ΟΥ̓ΒΕΙΟΝἷβ ππΐπ8 Ρατγίθιη πιδίογθιῃ (δ 15.483) ρίθπδπι ἔοτγο τοάηΐξ, αἱ οοὐά οἶδ 
ἰπβέαν ΠΑ ΡΘΥΙ ρμοββίνί, Εχοθγρέα τὶν (Ξε ἔχο ΡαΓῖ8.), σοπραβοι! πὶ 
βοη θηζίασιιπι ἀἶοο, απο οοάϊοθ Ῥαγβί πο βαρρίθπι. 690 (πο δγα ποθ 

ἴῃ 40: 24" Χ 19. οπι., 8866. ΧΠ]. οχ οοὐἀϊοῖθυ5 γπαθ τὸ Μ) δὲ ἀπόθιβ 
οοὐϊοῖθι5 σοσθηονῖθβ (γ δέϊο. 742 βαθο. ΧΤ Ὶ. τῷ Υ, Τιαυγοηὶ ΠΧΧΧΥΤΙ 

8 βαθο. ΧΎΥ͂Ϊ, τ-οΟὸ. ΕΝ ἐγαάϊαπὶ οϑὲ. οι οαπὶ χ ᾿10 118 1Π15 1,60 Θέθγη Ό80}} 

8.0  ΟὐτὶΒ Μϑιδηθάγοὶβ" (Οτδοονίαθ, Ἠοζργανυ ΧΥ͂Π 1892 ρ. 329,45) 

ΡΟΒΠ οὶ τατὶβ ἔϑοϊββοε δὲ οοπέϊπαο ἢ. ΑπδΙ θοῖῖβ ῬΒο δ ηἶΒ“ (Οτγδοονδθ, 

ἰδϊὰ. ΧΧ 1898 μ. 84.124) αἰθηϊθ μϑγβογαίαίιβ ϑββοί, ἴρβθ ροβίθα 

θ0ὺ Ματγῖθ ἴπ σοι  ]οσἹ 1Π1Π8 οοάϊοθβ Ῥαγβίπαπι δὲ ΤΌΘ ΠἸΔΉ ΠῚ 
ἱποιάϊ, ὁχ αυϊθὰβ ᾿βοογαιὶβ. Βθηθη 8 ἀθβοῦῖρδὶ δὲ Ὀγθυτθον ᾿πάϊοαν! ἴῃ 
»ονδυῆρον Βουιομε", Βιεχαρβθοτομὲθ ἀθὺ θαγονῦ. ΑΚαά. ἰθν ΝΝ ββθιβοῃ. 

902 ρ». 83160,1. (Οὐ]]αῦῆο τπὰθὰ οὐ οὶ Μ ἃ ϑιου Ό80 1} ΘΟ ΟΠ] 8 

ΠΟΠΠΙΠ 8 πὶ αἰἰβογθΡΘ ἢ8 1Ὲ ἀρραγαΐι οτὐτἶοο ποίαία 681). ΟΥΡ ΒΟΙ πὴ 

γϑτο ΠΠΠπὰ ὁχ ἐγ θι8. ΘΟ ΠΟΙ πα ἐπ πὶ ϑϑὲ Ῥασγιϊθι8 ταϊηΐπηθ ΟΟΠΚΎαΪδ, 1) Θρὶ- 
ἴοηια Θρ βίο! αθ 118, ἀπαπὶ Τ᾿ πού. ραϊγγοα ἀθ πὸ 865. δὰ ΜΙΟΒΆΘ]6Πὶ 
Βυϊσαγῖθθ ρῥυϊποῖροπὶ ἀθ οἴβοιθ ῥυϊμοὶρῖβ ΟΠ ΓΙ βοσῖρδῖε (ΡΠοί. 
Εριβέ. 8 δρυὰ Μίρπο, Ῥαίτγοὶ!. (ἐσ. ΟἿἹ ρ. ΟὩΤ 84. -- σποπλβ 1, 2, 
θ4---109): 2) Θχοθγρεῖϊθ ἈΌΘΥΥΙ ΠΙῖ8 ΘΧ ᾿βοογαεῖϊβ ΟΥ̓ ΟΠ θ 8. δα 1) πιοηϊ- 

οαπὶ οὐ δὰ Νίοοοϊοπι, ααθ Ογα ΠΟ πὶ οΥὐἀΐπθπὶ βουνδηΐ (ρπ τη 8.--Θ], 

68 --- δά Ὠθπιοι. ἃ 6,1, 10, 18---48, 45: δὲ Νίοοοϊ!. ὃ 18, 11. 19, 

24, 21, 28, 82. 38: ΝΊΠοΟΙ]68. ἃ 50); 3) Βιοθαθὶ μοηπ}}}}8 (κποπ8 6, 

110---134). Αἰᾳυο ϑέθγῃ Ομ] 8. σηομιοϊορίιια, αποὰ ἴπ οοὐ. Υ δέϊο. 
διιοἴΟΥΙΒ. ΠΟΙΠΊΪΏΘ ΒΈΌΡΡΓΘΒΒΟ ᾿πβὶ σηἸαπὶ δὲ ἐχλογὴ γνωμῶν χαὶ ἀποφϑεγ- 

μάτων ἀπὸ διαφόρων, ἴῃ οθίοσίβ δυΐθῃ. Πγ]8 ᾿ΠΒΟ Προ ηΘ. οαγθέ, ἃ 

Ῥμοίίο ραίγδγοθα. σομηροβίξιιμ) 6886 ὁθηβιῖέ, απ οἰϊαπὶ ἷἵπ 8110 

ΠΙΌΘΙ]Ο, ορ βίοι απ ἐΐοο ὁχ ΒΆΒ}Π ἱππροσδίοσῖβ ρθύβομὰ δὰ ΘΟΉΘΙΩ 

δ] πὶ οἷυβ βουὶρίδη τὸ [Β ἃ51}1}}8]}, ᾿βοογαΐθπὶ Ἰπηϊϊαμάο οὐ χϑτὶε οὐ 

ΘΧΡΤΘΒΒΟΤ. 564. ΒΕΘΥΒΌΔΟΒΙ (6. ἡ ΠΟΙΠΟΪΟΡῚ οοπιροβιίοσο ὁοηϊθοίαγα 

αὐτπούίαπι ᾿αθτῖοο εἰ ἰαγ Ταπἀδιηθηΐο, πθαὰθ ἱπίοσοβδε ποβέγα ΒΟ ΓΘ, 

48. ἔποτις δριἑοπιαίουῦ. 116. οὐπὶ ΘΡΙ ΟΠ 8 πὶ ᾿ρ88πὶ ἰθηθαπηιβ. (ὐἶαβ 

πιθπιοτία ᾿βοογαίθα οἵμἹπὶ οϑίθυίβ ΠΠΌσῚΒ [ἃ Θϑὲ ΘΟπηθχα, αὖ ἢ ΟΥ̓ ΠΟΠΘ 

“ἃ Τ)ϑηιοπίουπι ΓΥπα θη οοἰΐθβ, οοάϊοθβ ΛΠ φυϊπαυΐθβ ἀθοῖθβ, οοάϊοθϑ 
ΣῪ αἀπάθοϊοθ (οὐτὴ ΠῚ 5θρ 168) βϑαιδίαγ, γατὸ θἰϊαπη Οἀπὶ ΒΙ Πρ} 18 ΠΠΌτῚΒ 

νυἱσαῖβ, οὐπὶ Π ἰοῦ: ὃ 1ὅ, 2], 29. οὐπὶ Λ 80π|61: ὃ 10, οὰπὶ Σ ἰθΓ: 

ἢ 32, 85, 88, οὐπὶ Υ 18: ὃ 83, 84. ἔβοϊαί. Αἴᾳψιθ ἔγθαᾳαθηΐθβ βαιῖ 



-- ΟΥ̓ -θ- 

Ἰθοιοηθβ ρτοργίαθ, 6 ααϊιβ ποππ 46. οἵιπὶ ράρυτο Β ΡΟ ἢθηϑὶ (δ 31 θυ, 
38, 817) Δ 1Π|5αᾳ 6 ἐθβεϊθαβ παι σΘοπνθηαμὲ (οἵ. ὃ 18 οὰπὶ (ὑγθροτσῖο, 

29. στ (ἀθουρι 6). [μέθυ ατιᾶὰ8β πηθιηογαέι ἀἴσπαθ δα ΐ ραιοᾶθ, 4186 

ΘΧ Ργθ. νἱγόγαπη ἀοοίοταπι οΟὨἸΘοίΌγα8. ΟΟΏΠΠἀπίθ8. ΘΉΪ ΠΒ ΠῚ ΟΥ̓- 

ἰοΥ δ ΠΙΘΠ ΓΙ πὶ 80146 υἱάθηζιτ ΘΟΏΒΟΥνΑΥΒ86: ὃ 90 τῷ δὲ λόγῳ οοἸ]οο. 

(οοῃΐθοις ΒΙαβ8; απὸ {861 Π1π|ι8 οὐϊαπι ᾿η ὃ 40 οογγιρίαπι γϑυ όσα 60 }10- 
ΟΕ Οποπι σοηθοία γα Β8 8 Ὁ] Π}118), ὃ 88 ἀπαγγελοῦντας οἵπὶ ρᾶρντο (6οη- 

ἰθοῖέ δ οἰ), ὃ 84 τὰ δόξαντα ταχέως οο|106., φυοὰ Ποπιοθοίο]θυζοι 

οἴποῖξ αποίουί ποβίγο ῬΤῸ Δ ἰββί πη πὶ (οΟ]]οοα  σηθπι νϑυθοσιπι ἰπ σού! οἰ 1 κ 

ἃ Υἶγο δ΄ίαιιο ἀοοίο πιυίαίαπι Θ880. ΘΟΠΙΟἷα8. ῬΓΟΡΙΘΥ οασ ποθι Ἀγ}}8- 
Ὀάγιπὶ -τὰ τα- τϑρϑποπθηι ᾿βοογαίϊ οθγίθ τηοϊθβέθι): οἵ. οιΐατν αὶ 29 

τυχόντας] βάλλοντας, φιυοά ροΐοβέ αυϊάθπι φϑμ ἢ  Π Θ88Θ. 

Ἐπδπι ῬΙ ΌΤΙ ΠΙ ογαιϊομὶβ Πϑιηποηΐοθαθ Ἰοοὶ ἃ (ϑοῦσίθ ὀχοθυρίὶ, 
-- ΌΤΙ ΠῚ ΘΠ οΥα ἰϑ!θη 6. οοΠϊοῖδιιΒ ποπάθιμῃ οοπβεϊαία οϑὶ: δ 

οοάϊοθη) ῬΑυβίηππι -- Ῥ ἰῃ Βοίββοηδαϊ Απϑοά. (ἐγαθοῖὶβ 1. ΘΧΡΓΘΒΒΙΠὶ 
ΡΙαθίοθυ ΑἰϊοὸΒ δοοθάπηξ οοα. Μαγο. 28 βᾶθο ἴΧΟΩ͂Χ. - Υ οὲ ἴμδιγ. 
ΥἼ 1 8660. ΧΙ. -  Κἰ, υοχγιπὶ γαγιθέαίθπι Ηθηγίοιιβ ΒΟ ιθη ΚΙ ταὶ ῃὶ 
Βυρρϑαϊξαν!, --τ ΘΟ Ἰοἷ8 δ] Ἰου 8 οὐπὶ νυϊσαία οοπϊαποι (νοὶ τϊχε) 

ἰμ016}) ῬΓΔΘ 86. ἔθσιιηί. Νϑη Ργδϑίου 11 ἰοθοβ οαπὶ Εὐγϊπαῖθ οοι- 
Βθῃ θηΐθθ 97 ᾿πνϑηϊαηξι ἰθοοπθβ πὶ ΛΠ οοηρτιδθ (Βαθρ ββίμηθ δυΐ 

ὁοαϊοιϊθιβ ΣῪ: 8. διέ ρᾶργτο: 11 δὶλ Εἰχοθυρεϊβ Ῥανιβιηἶβ: ὃ“. δυΐ 4}118 
ἰθβ ΠΟ Π 118. Βτπηαίδθ), ααϊθιι8 δάϊοϊαπίπν 18 Ἰοοἱ οὰπὶ ΣῪ οοπέγα οθίθσοβ 

οοὐΐϊοοβ (4 οὔπὶ Π, ὅ οὕπὴ χο ῬΑΥ8,), ῬϑθΟΙΟΓΘΒ. θαϊδπ ΟἿ 81}|01}}}8 

αυϊθιιβάδπι ἰὈτῖβ να]ρα β οοπνθηϊθηΐθθ: ὃ οὐπῃ Π (ἢ 15, 18,2], 80, 

32, 88,) 4 οὐπι Λ (δ 26, 217, 82, 42), 8. σπ Σ (δ 38, 85. 46), 2 ουπη 

Υ (δ 82, 88). Νϑαᾳᾷθ ἀθβϑιιηὶ ᾿θοίϊουθβ ργορτίαθ, 88 ΟΕ ΠῚ ΡῬΆΡΥΤΟ 

(4: ὃ' 21 δῖ8, 32, 49) διὰ οἵχπὶ 8}118 ἐθβε πιο η 18 (6. κα. 4 σὰ πὶ οοτρ. ΡΑΓί8.: 

ἃ 9, 25, 81, 42) ὁομδρίγδηί. 

δάθιῃ ρᾷθπθ ΟΟΥΡογῖΒ ῬΑσ ΒΩ 1 (Ξε σοΥΡ. ΡΑΓΙ8.) χιοι νοσϑίαν 
Ὁ Εἰοτο ϑάθηαὶ") οδὲ οοπάϊεϊο, οαπὶ ἴῃ οταίοηΐβ Πϑπιοηΐοθαθ ἰοοὶβ 

ἄπδθ ᾿θοϊΐομθβ οαπὶ Γ οοηγθηϊαηέ (ὃ 817, 41, αιδθ βαπὶ οἰΐαπι ἴῃ ΣΎ), 

οοπέγα οοο οὐτῃ ΛΠ (ὃ 17, 20. ἱβ, 20, 41, 52. ἰ0γ), Ὀΐπαθ οὰπὶ ΣΎ 

ἢ ΕἸύοταβΒ ἴῃ ἐρβυϊ πη οη 8, αὐδὸ ἐνρὶβ ἰδ ὀχβοῦρία ΡΥ βίγαν τ, φοΥ- 

τίοπ δ 6586 ᾿ηοπϊ : ἢ 8)... (δ ΘΟΥΡΡΆΓΙΒ. ὅθ4: ὁχ 510}0.), ὶ 10 τὰς ἡϑονὰς 

εν, αμόμιο!. Βγλ. {Β8τ. 188, ῬΑγ18, Τα ΟΥΡΡ ΑΓ 5. 844, ῬᾺ]. 191 οἷο; ὃ 3] 

γύμναζε σεαυτὸν... οἵ. Βα ρτα ὃ 9, ΠοιποοΙὶί. ἃρ. ϑ΄0}). 29, 08. Η͂, Οποιο]. 

Βγχ. 28 (Βᾶτ. 22), σοτρ. Ραγὶ 5, 184); ὃ 38 ὄρχον ἐπαχτὸν.  . Θηοπιοὶ. Βγχ. 73 

(Βδτ. 959). ΘΟΥΡΟ ῬΆΤΙ 5. 113: δὲ ἴῃ αρρᾶγαΐι: ὃ 21 νυ. 6 ὥσπερ γὰρ εἴ τις σογρ,ΡΆΓΙΒ. 

1168, οογττοχὶς Μαχίηιδ, σαᾶτο θοῖῖο νᾶτία ἀθίθη αι δι. 



.- ΟΙΧ.. 

(8 9. 41) οαὧἰππ Λ (ἢ 27, 42) οὐπὶ Π (ὃ 3], 35) σοηστιαπί. (Λποά 

γοΥῸ θη! πιβ Οἷπὶ Μαχίπὶ Οὐ θββουτῖβ, ΜΙ] ββαθ Απραηβδίαπαθ, Αμίοη 

ΜοπδΟΙὶ Ἰθούϊοιμθα ᾿βοογαΐθαβ Θχβουρϑιί, ἰγγῖ δα Γαϊξ ἸΆΟσ, Οἵ ΠῚ ΘΟΥ̓ΡΟΤΘ 

Ῥαγίϑίπο ἱπυθηίο Μαχιπιῖπὶ βιια 6 ἡ] ορίο 110 ΘΧΟΘΓρβΙβαθ ΠῸΠῸ 

οομδίθι. Αἰχιθ οχ Μαχίπιο ἐοῦδβοιὶ βοη θη 8 δἀδιιοίο Μ 61 1588. Απριυβίδηδ, 

Μθ]1θβα Απίομϊ, Εχοθυρία ᾿υδαυγθηθαα οὐ ρίπθηι ἀπχϑσιιηέ. ΝΟΠΠῸ}} 
[ϑῖη61 ἃριιὰ Απιοπῖα πὶ ΜΙ οπΔ Οἢ πιπὶ ϑχβίαπἪὶ Ἰἰοοὶ ᾿βοογαίθὶ (οἵ Χ 29, 

31, ΧΙ 15, 21, δ8, ΧΠ Τὺ, αὶ οχ {Π|ΠῸ ομέθ ὀχρ! οι ομΘπὶ ΠΟΝ 

μα θϑηΐ, αὖ ΑἸ Ο πη 608. ΘΧ ΟΥΑΙΟΥΘ ἰρΡ80 Πδιιβῖββθ ἄρρᾶσθαί. ΟΥ̓́, Ε]έοσ, 

(Ἰῃομΐοα Ποπιοθοπιαίη 1 Βοπηδο 1900 γΡ. 72 βα., ΠΠ 1902 ν.. 1848. 

ἂχ σθίθυβ ὑθβίϊθι18 στᾶν ββίτηνβ δδὲ οοάθχ 116, ΘΌΪ.Β ΠΠΠΒΡῸ ΘΧ 
ἰοοῖβ ἃ0 ΗΠ αγροοστγδίΐονπο (Ξ Ηδυρ.) ὈΧβουροβ ᾿πβίδαγαι δ ϑδὲ. (18 

ἀποίου τα ἈΠ} Πα 68 ταϊτῖ, αὐΐα ἸΘχΊοορταρ τη ΘΙ ΕἸΒΒ᾽ ΠῚ 1 ΠῚ ΤῊ ΘΠ ΟΥΙἃ 
ΟΥαΐΟΣ ΙΒ Βα Ἰββῖιπα 811} ΘΕΒΘ6 ῬΘΙ 86. ἴδοι θ 1 6] ρα, Αἰᾳαθ 
να]άθ ἀοϊθαβ, ποι Ἰοοὶ αὖ ΗἩδτροογαίοπο ἰδπάδι! πθαπθ Ρ]υγ68. 8ππὼὶ 

θαυ Ἰδέίοσθβ, ἀυοηΐαη Β0]} σΘ Πα πὶ ἰθοοπ6 ἢ} ν᾽ ἀθπέαν ὑγὰ ἀϊἀ1886: 
ΧΙΥ͂ 8 τά (τε) παλαιά, 144 Κυρείῳ στρατεύματι οἵ. Χοπορῆ. Ηθ]] θη. 

ΠῚ 2, 18, ἔογίαββθ οἰΐατῃη ΧΙΝ 144 Θίμβρων, ΧΧΙ 11 τῶν μεγάλων 
Παναϑηναίων. ϑπέ γοτῸ 8αιὲ ἰάοποὶ, υἱὲ {{τϊμα ϊβ Ὀομἰξαΐθπι οοπῆν- 

τηθηΐ, φασοῦ πὶ γϑοῖθ σοηγϑηϊιμὲ ν]οῖθβ, οὔ Υ 93, Ἢ] 68 οὐαὶ Λ, ΧΤΙΥ 8, 

91 οὐπη Θὰ, ΧΥ͂Ϊ 88, 84 τοΥ : Β6Π16] οὰπὶ Θ, 9ῦ, ΧΥ͂ΤΙῚ 22, 80, ΧΥῚΠ 
δ οαἰπ Θ, ΧΙΧ 2 οὐπὶ Λ, 98, 281, ΧΧ 108, ΧΧῚ 81, 68, 60. 11, 

ΙΗ 12. ὙηθυΒ Ἰοοῖβ, αὐὐθὰβ Ηδυροογαῦο οὑπὶ ΠΠὈΥῚΒ νυ σα 8 

σου στα, {{τοϊπαΐθῦ οβοϊίαηξία [ἸὈΥΔΥΣ ἃ ΥΘΥῸ ΔΌΘΥΓΑΨΒ86. ΘΧΙΒΕΠΊΟ 

(ΧΥΤῚ 100 διῴχισαν Π ΡΔρ.Ηδτηρ.} διῴχησαν ΓΛ, ΧΧ 122. ξενιτευομέ- 
γνοὺς ΘΛ Ἠδυρ.] πολιτευομένους Γ, ΧΧῚ 608 δεχαδαρχιῶν ΘΛ ἨδτΡ.] 

δεγαρχιῶν Γ οἷ. «ἡ ΧΙΥ͂ 110), οαπὴ Ῥϑαοὶββι πὰθ τϑβίθπί ᾿θοοηθ8 

ἀπθῖαθ σἱχ αἰπιήἠ!οαπάδο ΓΧΤΥ͂ 162 ἑχατόμνως Γ ργν. Λ Ηδτγρ.] ἑκάτομνος 
Γ οοΥΥ. τϑὰ, Θ. Ηδυρ. θρὶξ. 5. υ. ἐπίσταϑμος; ΧΧ 6 μηδόχῳ Γ ργ. ΘΛ] 

ἁμαδόχῳ Γ, Ηδτγρ.). 

ΡΙαπθ αἰὰ δὲ σταϊο ΠΙΘΟΥἶ86 Ιβοογαίθαθ ἀρὰ ΠῚ ΟῊΥ 81 ΠΤ 
Η Αἰ Το Γ ἢ 8861 πὶ (Ξ [)). 411 ἰρ81]8 ΒΟ γ 18. ν 15 Ιοηρμθ Ἰαίθααθ 888 

ϑϑὲ δὲ ἴῃ Πυγο ἀαθπὶ ἀθ ἰβοογαΐθ Θοπιροβαϊε (οἵ, ἱπηρΥ τ η}8 ὁ. 1617 τὸ ἀθ 

Ρδοο ὃ 1-Ἰὸ, 41] ---43, δ0---δῦ, ο, 19 -- Τταρο. ἃ 1---12 οἵ, ο. 20) 

δὲ ἴπ 4}118. {1 00}}1}8 (46 οοπιροβιεοηθ Ὑϑυθοσαιϊη ὁ. 28 -- Αὐθορ. ἃ 1---ὡ; 
ἰθ Π)θπηοβίμθηθ Ἢ. 17 --Ξ ἐθ ρβὸθ ὃ 41---ὅ)ὸ οἵ, ο, 1920. ς. 20 τὸ Ῥαπορ. 

ἢ 906--- ὁ ᾽Ὸ) αὖ ἰἴβοποσο οὲ ΗΔἀΘΥΠΙΔΟΠΘΙῸ πη ορείπιο οὐ εβ (ΤΠ ἰρβῖδθ 

1899.1904). Αἴχιο 46 Πιοηγεῖο ᾿ἰβοονδεῖϊβ ἐθβέθ δῃίο θα πὶ (ΑΠΔ]. 

βοῦν.) οστθρῖο ἴαπὶ Θρογδηΐ βαάόύο, 6. ΠΙομγΒΙ ΠΆ]Το. κου ρεῖβ υἹιθί. 



ΕΝ: 

υδοβί. οὐί., Αὐρϑπίου. 1818 ρ. 19. 5}. δὲ ργαϑοῖραθ δγοιβ ΕἾ Γ, ἀΘΥ 
Τοχὶ ἀθβ ᾿βοκγαίθβ 6] Πίοηγβ νυ. Ηδ]., ΜΠ θη. ΧΧ ΧΤΗ 1818 ν. 

ἡ 08, αἢ οχ [ὔβθηθῦ! ΘΟΡῚΪΒ τϑοίϊβ 46 ΠΙΟΉΥΒΙ πιθιποσῖα ἐπ ἀϊοαυ, 

481) ΒΘΏΒΘΙΘσιΒ 4 ῸΪ Πἰτα πὶ 11}} ρυθίμαμη ἐγ! θαθγαΐ (ρ. ω] Τ᾽ δά Τταροζ.: 
» ΒΙΟΠΥΒΙ ΠΡΡῚ πᾶ ἴῃ οὐδέϊοπο {ὐἸ 1 τπαῦθ ΠῚ 6] ον 68“). 1)6 ὁο Ποῖ θ8 ΥὙὉΓῸ 

Πιοπγβἰαπΐβ Ροβίθα ἀϊἰβραίαν! θη. ΤΠ] Ιοπλᾶ8, χὰ ΠΙΟΩ 5 ν. Π Δ ΠΠκ. ἅθοτ ἀϊ6 

αἰέθη Ἡθάπου, Ηθγηδθ νοὶ]. ΧΧ ΧΙ 1891 Ρ. 00.017, Ῥοβί Κ ΘΙ} σα γα 8 ᾿ρ86 

(οοά. διιοίον, Ρ. 128,9) Ἰϑούοπαπι ᾿βοογαίθαγ ἢ) ΠΙΟΠΥ 81} πον 8 ἰ Ὀ0 188 

ΟΟΠΟΙΪΠαΥΪ, ἀπθ ΠΙΟΠΥΒΙ ΘΧΘΠΡΙ απ) οἰ αβίθη ΡΆΘΠΘ σΘΠΘΥΪΒ ἔμἶ886 

αἴαιθ ῬΑργτ μοπάϊηθηβθιη ουϊάθηΐοσ οἰαγοϊ. Ναπι οὐτὴ ἀθδθιβ 

Ἰθροιοαι ρατέ θι5. (84) {ΠΥ 8018. Πηθτηοσδ στὸ] 8014 (50) γν9] σού οἰ θι8 

γα] σι 8 ααϊυβάδηι (18) γ] Απέάοβὶβ τηϑπηοσῖα (16) ἢνπναία ἀρὰ 

Το βῖαπὶ γΘρθιϊαίησ, ΡΤ ἀπ (42) Ἰδούομθβ νυϊσαίαβ ῬΓδθΌθί 

᾿ΪΟγοσ πὶ γ6] οπιπῖαπιὶ (28 -Ἐ 7 οη Θὰ Λα ροπίπποίδβ -Ὁ ὃ ἃ ΓΘὰ Λα 4]16Π88)} 

Υ6] β᾽πρι!οσαπι (2). Νονῖοβ αὐέθπι ΠΙΟΉΥ β᾽ 8. οαπὶ ΑἸ ἀοβὶ βοία σοη- 
Βθηε, 486 ἃ ΠΊΟΠ 810 ΟΠ} οΘίθυβ σού οἰ 8. οι ρτιο ἀἰβοσοραὶ 60]68. 

Αἴάιθ τατὶβ 1118. Ἰοοῖβ, ααϊθ8 σοάϊοιηι Πιθιηοσῖα ὁ ΠΙΟηγβῖο παισὶ ἀαὉϊ]6 

οπιθηάδειν (οἴ. ΤΡαρθΖ. ὃ 1, 8, 9. δίο,), ρουπαρηιθ ΟΠ οΙἐ ΘΟ ΟΠ πὶ 

ΡΘΟΙ τ. ΠΌΠΊΘΓΙΒ, αἰ88. ΤΠ ΊΟΠΥΒΙ σι πι ΠῸῚ ΒΟ] 1Πὶ ΠΟΥ ΔΥΪΟΤΊΙ ΠῚ 
πρρ]οσθηα (ΟΠ ΒΒ Ομ ΒΒ ΡΥΆΘΟΙΡι6), βορὰ θἐϊαπθ ἱπίθγροϊ 96 

{θη γα τα ἀθργανδέμαπι ἔπΐββθ ἀθτηοηβέγαπί (ργαθ οϑίθεϊβ οἵ, ΤΎΔΡθ2. ἢ 6, 9. 

Ῥᾶπθρ.. ὃ 98). Ἐκ τὸ ἀποίου ἐδβ θὰ πάθ0 πηϊπεϊξατ, αὐ οοπέγα {ΥΪ δ ίθ πὶ 

ΡοΟμἀθγῚβ μ1}}}} μαθθαΐί, πἰβὶ ἴῃ ορεϊπιο πος οοάϊοθ οογγπρίο᾽α 81} ἀρθϑγίδ. 

Ῥγαθίογθα ὐορουῖαβ ΟοΥ πε ἶτιβ, ΒΘ ἸΚοτὶ Ἰθχϊοορσταρ}ιὶ, ῬΥΙΒοί 8 Π118, 
ῬΟΠχ πιθιηοῦαπι ᾿Βοογϑ8 βουγαπί δι Βρθγηθπάδμῃμ, αὑπθ ἀρυά 
τορουίαμη, Ῥυβοϊαπιιημ, ῬοΙ]ὰοθπὶ οὰπὶ {τ ϊπαίθ βαθρὶιβ σοηβρίγαῖ 

4π8πὶ οὐπὶ ναϊρσαία, Αἰᾳυθ ατοροτῖβ ΟΟΥΙ πε 18 (ΕΠθέογθα σαθοὶ 

νο]. ὙΠ Ν αἱζ τ ἢ. (ὗν. ὙΠ Υ) οοάϊοοπι υἱάθίασ πβαγραυββθ, 4] 

αὖ Ὀνθὶπαιβ ργαθβίδη τα ΡΙῸΡΘ. αὔθταῖ. θυοάθοϊθβ θηΐπὶ οὰπὶ Γ᾽ 8010 

σοΏΒθηβαβ αὐἰοεὶ (ἸΝ 1 ἴον, 12. 18. Χ 18, 81], 81, ΧΥ͂ΙΓ 1 ἴον, 32), 

αϊθαβ Ἰοοῖβ ααϊπαιο ἀοοθῃΐ δὲ οὐπὶ ΠῚ θὲ οαπὶ Β᾽ Πρ} 18. οοάϊοῖθι8 
γα] ρα τ8. σοποογίθβ (ΤΧ 11 μόνον, Χ 18 λαβεῖν, 80 (67). (ΟὈὐπέτα ὁ] 
γραία. πιθιηοσία ΘΟΠΘΘΙ ΙΝ ΤἈΡΕΒ Θδὲ 5 ΓΘΌΙ5. ΟΥ̓ΒΟρΡΥΑΡὨΙοΙΒ (Χ 18 

ἔσῃ, οἵ, 20. 18), γᾶσηβ οὐΐδπι ἴῃ σ,Άγ ΟΣ 5 (Χ 81 χρωμένους τϑοίθ; 
Ὡ πρὸς ἡμᾶς ΛΣ, 18 ταῦτα οπι. ΛΠ ἔχοι Ρααβ, ἰϑουρὶά.). ϑαπΐ 6 ΓῸ 
Ἰϑοϊϊοπθθ αιπούαηι (ἰγθοουο ργορταθ, απᾶθ ἀΙΟΠΉΪπΒ ἰπιΐη πὶ ΕΠ] 

{γ] δῖη8 ΡτῸ δος (οἵ. πηρτῖῖβ ΓΧΟ 11 διαφέρουσαν, Χ 18. ΘΟ]106. 

λόγον χρήσιμον -- ᾿ὕχοι Ραγβ., παρὰ ϑεοῦ ἀγαϑὸν μὴ λαβεῖν, 80 

σοβαρός -- ΣΥ]. 



--Ἠ ΟΧΥΙἹ -ὀ 

ἕδη ΒΟΚΚΟΥΙ ᾿ἸοχΙοσγαρ ἢ (ΒοΚΙκου ἀποοάοία Οσᾶθοι 
Ι. -- ΒΑ) ἀθοθπὶ ᾿θοϊϊομθϑ ργδθθθηΐ {τὶ δὲ! σοηβίπη! 95 (Χ 9, 26 ὑἱκ, 
ΧΥΠ ὅ. 89, 50, ΧΥΠΙῚ 80 - ἘΧΙΥ 84 οὐπὶ ΘΘαλα, ΧΥΤῚ ὃ ὑμᾶς 
οαπὶ Πι ΧΥΤΠ 32. οὐὰ ΔΛ, 34. σὐπὶ Θ), ᾿ἰπΐοθῦ αι88 ἐ8η]6η ἀπδθ βαηὲ 

[θὰ ἃ Γ. ΔΠ οογγθοίδθ (Χ 26 ἑτέρων, ΧΥΠ 89 γεμούσαις); τοοῖθ 
Θἴϊαπι 1 8. οἷς... ϑδεξδίωσι οοπίτα ΔΛ Βο]Ϊυπὶ γἱάθίυγ Θχῃ θοῦ. ΟὈΠΠ 8 

ἰμέθν 15. θοῦ 868. σὰ πὶ σα! σαία (Τατο οὐτῃ ΘΟ οἰ 18. 51 0}}8) ΘΟΠΒΘῈ- 
ΠΘηΐθα ἰθτδ ἴθυθ βᾶσγβ {{ΥὈῚΠΔΠΒ ΘΥΓΟΓΘΒ ΘΟ ΠΟΙἐ οίϑὶ ΠΟῚ Κ,ΤΆΥ͂ΘΒ, 
εἴ, Χ 32 χτητὰ, ἐσθῆσι, ΧΙΥ͂ 122 ὧν [ἂν], 101 τῶν [νῦν] συμφορῶν, 

ΧΥΠΓ 19 πάντα τρόπον, ΧΙΧ 100 οὐχ ὡς (οὐχ. Ά]Αχ ααΐθπι το] 
ἀπθῖα οδὲ οοηρτιθηῖία οὐ ΝΑ 2Ὁ οὕτω δ᾽ Π, περιμένῃς ΛΠ, ΧΙ 28 
ποιῇς ἢ λέγῃς Π Ῥὰρ. Βίον., 32. βασιλέας ΛΠ, 49 μάλιστα οπι. ΛΗ, 

ΧΙΝ 126 [τῷ] τῆς ᾿Ασίας ΘΛ, ΧΥ͂ΙΙ ἴπβον. περὶ τῆς εἰρήνης ΛΠ Ῥτῖβο., 

51 ἐφησθησόμενοι ΛΠ Ῥαρ., ὑμετέραις ΛΠ, 132 μὲν οπι. ΛΠ, ΧΙΧ 69 

μάλιστ᾽ ἂν ΔΛ, 100 χαταψευσομένων Θ. 
Αρυά Ῥυβοϊαπιπι {(-- Ῥτίβα.) Ρ᾽ατοβ ἰθραηίαῦ ᾿οοὶ (8) ουπὶ 

Γργοῦαμαὶ {ΧῚ 21, ΧΙΥ 16 οὐ Θ, 66 οὐαὶ Θὰ, ΧΥ͂ 2 οὐχ Θ, ὅ, 

ΧΥῚ 104, 109 οὑπὶ Θ, ΧΧ 79), αυδπηὶ οὐπὶ συ! μαία τοϊοἰθπαϊ (ΥἹ 46, 

Χ 84 ΠΣ, ΧΤΥ 1089, ΧΥΠῚ 110, 148). 504 οἴδην ἀποῦθαβ Ἰοοἷβ ᾿θο ο 

ἃ Ῥυίβοϊδμο βἰπλ} δίααθ δ ΓΥθΙηαὲθ ἐγαά!ΐα ἀἀι!θγῖα οβὲ (οὗ, ΧΥ͂ ὃ 
(οὗ) μετέχομεν, ΧΥΠῚ 19 (χαὶ) πάντας τρόπους), θαυ ἀθϑαηΐ ᾿θοίϊοθΒ 
ΘΟ ΓΘΒ. απ86 Ῥυβοῖα πὶ Λα ΠΙ ΟΎΔΥΪΘΥ ἔπ ]88θ. οοττιρέιπι ἀθηηοι- 

βίγοηξ (οἵ, ὙἹ 46, ΥΠΠ δ7, ΧΙ 21, ΧΙῪ 10, ΧΥ͂ ὅ, 27, ΧΥ͂Ι 104, 
ΧΥΠΪ 92, ὁρ. ΥἿΓ 11). Ιπάθ οἀϊέογθβ Ῥυϊβοϊδηαμη ποπη πα π8πὶ ΡΓ8Θ- 

ῬΓΌΡΘΙΘ σοπίγα ΘΟ ΐοο8. βοουΐοβ θ886 οἱμορί, οἷ. ὙἹ 28 ἑαυτοῦ, 24 ἐν- 

ἐπεδειξάμην, Χ 84 διάνοιαν, ΧΥ͂ 27 διελύεσϑε. 
ῬοΟΙ]οἷΒ ( -- ῬῸ]}}.) ἀθηΐᾳιθ ΘΧΘΊΡΙαΓ. ἀυϊη 168. οαπὶ Γ ἔβοϊξ, 

Οὗ ΥἹ 27, ΧΠῚ 11 οαπὶ Θ, ΧΥΣ 28, ΧΥΠ δῖ, ΧΧ 184. Ὑϑγαπι οᾶνθ, 
6. διιοίου αι! οἷ8 ΘΟ πἔβαβ, δ Ραμ 018. 1115 Ἰθοϊ οηἸ θὰ8. οϑσέθ ΠῸῚ ᾿81ὴ 
ονϊοία οβί, θέϊαπι βἰπσιαίατο πὰ συνηδόμενοι ΧΥΤῚ 87 οὐπὶ Οοθοίο οἱ 
ΒΙδββῖο γθοϊρίαβ, οαπὶ δὲ οοάϊοθβ οἵ ραρυτιβ οἱ Βοκκουῦὶ ᾿θχὶ σορταΡ 8 
ἰος ἰοοο ἔπξαχιιμν ἐπϑαηέαν. 

ΑἸΙ ἀυἱ ΘΧ δητ αυϊαῖθ βουν δ η τ ἐδβίθβ οἵπὶ ὈΧΟΘΓΡΕΒ ΡΥ Β᾽ η18, ὑθου- 

δήθ, σοόγρόσο Ῥγβίηο σοι ραγα πα ϊ βαπέ, ἀρια ατιο8 νυ]σαία ργαθυαὶθαῖ 
᾿εοογϑ 8 πηϑπιοσῖα. ἡ αι} ῬΓΆΘΊΡΥ σΘΊΘΤΟΒ ποι δά πβ θβὲ ΒΟ θΆ ΘῸΒ, 

οὐἶι8. ἈπέΠοΙοσ ἃ ΝΥ δο βτηα το (7) δὲ αὖ ἤθηβοο (ΠΗ) τϑαάϊπίθρταπαὶ 

Οροτη ποπέξα πὶ ἈὈβο αὐᾷ οβέ: αδ πὶ ΟἿ τϑῖη ν  ατΐη 18. συγ (ΠΟΥ ΘΟΊΙ 

«ποι εἰϊοῖτασ ΡΆτγΒ. ροβίουϊοσϊα ἰηθ ἃ οἂρ. 48) Θχοογρίβ βθουπά πὶ 

Μοϊποκοὶ (}1) οἀϊήοποπι Ἰαπάππάα ουδηῖ, Δίᾳαθ ἀρυὶ Βιοθαθαπι Υἱχ 



-- ΟΧῚ. 

αυϑάταρτηία ΘΟ ΟΠ 65 σαπὶ Γ᾽ σοπΥ ΘΏἑΠΐ, συ ΠῚ Ρ]Ὲ8 φα ] υδ ο᾽ ΐα γα] σα 8 ἢ] 
ΠΠΘ ΠΟΥ. ΠῚ ΘΧΟΘΡΘΡΙ ΕΣ ΠΟΥ 185 παν ΤΆΤ ὁ ̓Π  ΘΏΠ  ΠΤ ΓΠ ΘΥΡΟΪΠΟΤΙΘΒ 

Ρϑββίιηδθ (οὗ. ΧΟ 21, 28, 43, δῷ, ΧΙ 23, ΧΠῚ16, ΧΠῚ 8, 483, 44, 46). 

Ρϑοἰββίηδο ΘΟ οῖβ Γ᾽ σογγιίθ] πὶ βαπαηΐς (οἵ, ΧΙ 34. μέτιϑι οἱ [ἀπ᾽ 

αὐτῶν], ΧῚ 22. οὐ μόνον (8), 60 ἐξισοῦσϑαι, ΧΠῚ 18 πλείονος, 

ΧΧΙ 8 ἧς). υθαπθηΐθβ δοοθαπί Ἰοοὶ, ἀπ }8. ὁοάϊοι πὶ ὙΠ] Δ ΟΥ̓ ΠῚ 
ῬδΥΒ ἰαπίμ αἰ θτέ, ἔγθαιθηΐθβ οὐϊα πὶ, 5 διοθαθιβ Θὰ ΠῚ 51 Πρ Π18 

οΟα οιΒ νυ] ραὐϊβ (6. ας. οαπὶ Δ πονῖθβ: Χ 10, 28, 97, 938, 80, ΧΠ 14, 

10, 18, ΧΧῚ 31) νϑ] οὐπὶ 8 1118 (θβί θὰ ααϊ υβήάαπι μοϊς, Τωθοίοι 68 

ΔΒ ΘΠ ΒΙΠΡΊΪΑΤΘΒ ἴθ. ἀπ ΠΟ] ορσῖο ΟὈνῖὰθ ΤΑγΙββίπιθ νἱάἀθηίνῦ ΘΘΠΒΪΠ8Θ 

6586 (οἵ. Χ 19 χτημάτων οὐ Ῥὰρ. ὅντο ἔχοι πὰς ΓΧ 2 χαϑ᾽ ἑκάστην 

βουλεύεσθαι τὴν ἡμέραν, ΧΧῚ 82. τελείους), νΡ]θγαπιαθ ἔμ᾽βαθ βιυιὲ 
(οὗ 6. ρ. Υ1 21. Χ 19, 21, 21, 238, 48, ΧΙ 8, 22, 25, 28, 32, 83, 
ὅδ, ΧΗ 14, 10, 18, 22, δ, δ9, 60, ΧΠῚ 44, 40, οἱο.). 

Ουμὰ. ϑίοθαθο οομηροποπάιϊπι οβὲ Οὐϊοπὶβ ρῥηοιποϊορίπτη (οἴ, 

ΥΙἜἪἜ 2. 21. Χ 1, 10, 18, ΧΙ 44), φυοΐ ρῥγαθίθ. οι οαπι ΠΙΘΠΟσ Τὴ 
ΒΙΪΧΙΒ ἢ -α οαη Γ ἴθ, ὁπ ΓΛ ἔοσ, απ ΓΘ βοπιθὶ, οὐαὶ ΘΛ ὈΪ8: ὙἹΙ 2 

γϑοῖο, οασῃ Λ(Π᾿Ὶ ὈΪ8 ---- ρου} 88 ΘΧΉ θὲ ΘΟΥΤ  Ρί 5 ρΘο  ατθΒ. ΌΤΙ 

ἘΠῸ ΠῚ ἢΐ6 ΘΟΙΠΙΠΘΠΙΟΥΆΌΟ, αι 6 ἀΤΟΠΟΥΥΡῚ ᾿ἸΠἀ016πὶ ἀροτίθ βισηϊβοαῖ: ὙΠ 
2] σωφροσύνην ἂν χαὶ δικαιοσύνην Γ οἵ, ΧΙΧ 274] σωφροσύνην ἣ 

δικαιοσύνην ἂν ΔΛ, ἢ διχαιοσύνην Θ, δικαιοσύνην ἂν ϑ΄οῦ., σωφροσύνην 
κ διχαιοσυνὴν) 

ἂν ΟΥο, αὐεἰθ πὸ ΔΥΟΠΘίΥΡῚ ᾿θοίϊοθπι 6] οἷα8 σωφροσυνὴν ἂν. 

ῬΘΥΠΙΆΡΠΕΙΒ ργδθίθγθα ἐθβί! πὶ Θδὲ ΠΙΠΠΘΤΙΒ, ἐἰθ φαΐ θι8 ΒΙ ΠΡ] ΐπὶ 

ἈΡΘΤΘ ΟΡΟΓΔΘ ῬΓΘΕΪ. ΠῚ ΠῸῚ ϑδὲ, Θὰ πὶ πᾶ αἰέθγανθ ᾿θοίοπθ δὰΐ ΕΓ πδ.18 
«αὸ] γσυ]σαίαο πιο πηοσίδο ἢγτηδία σοι ᾽οβ ΠῚ ΒΓΕ σορηϊἑοποπι ΟΠ ΘᾺ ΠῚ 
Π0} Βιρροάϊίοηί. Οὐ αποὰά Βα δπηὶ Αποοάοία ταθοδ 

ξες 'Βδομπι. ἡ. τ.) αυαίογ οαπὶ υρὶπαίο (ΧΙΥ͂ 151 8, ΧΥΤΙ 50, 
ΧΙΧ 28 οὐπὶ Θ᾽), βθ8] οὐ ΛΠ (ΧΙ 33) οοπρτγαππηί, ᾳποὰ δ αἱ 488, 
Η Θ5γ οαἶπ 5. ΠῚ νυ] σδίαηι πη πιου δ πὰ Δ] αδπιίθ 8 γ᾽ ἀθητ ῬΥΔΘίθυτ ἢ 

ΘΔ τἶβ 'ῈΠπὶ ΒΌΡΘΓ]ΠΘ οἱ δχ δοά!οῖ Β οὐ οχ ῬΆΡΥΓΙΒ ὑθβεϊ πη ΟΠ 8616 
ἀφιηοηδβίγαΐι) θβί, τηθῃιοτῖαι) ἰβοογαῖοθαπη ΘΠ 6 8 ΓΘ ρου θι18. ἀἶνου- 

51 ΒΒ᾽ ΠῚᾺ ΠῚ ἔπ 5βθὶ οαπὶ ΐηο οοάθχ Ὀὐθὶηὰβ (γ6] Η ΓΡΟΟγ δ Ο18 ΠΌΘΥ), Ὠϊης 

οοάϊοθβ σα!σαί Θ ΛΠ (ΣῪΣ οὐ ρᾶρυτιβ ΒΘΓΟ ΘΗ 518. ΟΥΆ ΠΟ ἢἷΒ ΠΟ ΟΘᾺ 0 

“ σποπιοϊορσῖνπι ΒΒ γ χἂὴ τ πὶ πὴ (ΞΞ Οποιη0}. Βγχ1.} οοτηροβυὶ ΝΥ 46}}8- 

πῃ, δι αἴθ. χὰ ἰὴ. τυυίθοῃ, ΕἸου Πορίοη 1882. »», Ιθό 907; Εχοοτγρί 

νηοῦ οη Θι 5᾽8 (-ΞΞ ἔχ  Ἰη.) ἃρι δίο!). ον. οὐ, Μοίηοκο 1Δ΄ Ρ. 390 8ᾳ. 

αὐυδοίάβι οχίσου Αἰ ἰπ ΒΟ 656 (τ μοχ Υ]η,} τοσρηβυ Νϑοκ, ῬΘΙΓΟΡΟΙΪΣ 

ι86τ. Υἱάραν οὕἴαιν, ΚΟΙΠῚ Ἰὐσοην Το αὶ ἴθ ΑἸΆ]. Ἰπρον, Ρ. 1502. 



- ΟΧΥΙΠ «-- 

[θυ Π08 αυ δὶ ΘΟΥΤΙΡ ΟΠπἰ8 ἀθδίσπθηξς. [ΙὨΐΘΓ αὰο8 οθέθσὶ ἐθϑίθε 18 

Βαοίπδηξ, ἢ ΟΠΠ68. ἀθργανδίϊοπῖβ στα ὰ8β ρογουτταηί. Νϑαθθ ἰδπιθῃ 
ἈΠῚΒ ΘΧ ΟΠΊΠΪ 8 ἐθβεϊβ θϑὲ ργοάποίιβ, αὶ πιθπιοσίαπὶ ᾿βοογαίθϑπι ἃ 
οοὐϊοῖθιιβ ᾿ΐα ΑἸ θπαπὶ οβέθπα γιέ, αὐ οτὶρίπθπιὶ οἰὰβ Ῥγορτίδπηι βέαϊιθγθ 
σορθπηιγ, Αἰαιθ δάθο Ασα βίοίθ! θ8, ὑθϑέϊβ οπηπἶ πὶ δη ϊ ἰβδίηηιβ, ααὶ 
ἰβοογαιῖβ (ῬΑΠΟΡΎΤΙΟΙ ρο ββί πηι πὶ} γουθα 88606 ἀοοίγϊπαθ βιι89 Θχθπρὶα 
Δἰἐ 1, ἴῃ ἀπ ΘΓβιι πὶ οἵπὶ ΘΟα οἰ θὰ σοποοτγάδέ, αυΒπηαααμ δὲ ἀἸβοῖ ρα] 8 

Ἁ]Π1Ὰ 118. τη 81] ἸΘΟΙΪΟ 68. Θχοὶρίθῃβ Ἰοοοβ 1108 πηΐητ8 δοσηγαίθ τϑά ἀ]ἀ 

(οἵ. ΒῪ, Μαγχ, Αὐ᾽βιοίθ θ᾽ Ημθίουικ, Βουϊομέθ ἀθὺ βὅομβ. (686! 180}. 

ἀθὺ ἸἼββθηβοῃ. 1900 ν. 203,7) δὰ Αὐἰβέοίθιθβ 'ρβθ --- ἰὰ αυοά νϑυτὶ 
οδέ 81Π}}}}18 --- ἰοθοὺβ Ἰβοογαίθοβ θχ τηϑηιοτῖα ἰδυαδαίοβ πἰο |ΠΠ|1Ὸ 

οοπιπιαίαυ (οἵ, Δ Ώ]θη, δου οἰπῖρο ΟἸξαίθ 'ἴπ Αὐ᾽βέοίθ!θβ᾽ ΗΠ ϑίουϊκ, 

Βουιομέθ ἀν Βουϊηθν ἀκαά. ἀθὺ Δ Ἰββθηβοι. 1902 ρμ. 189,94). 

Απεαυϊββί πηι πὶ 46. ΟΥ̓ ΟΠ πὶ ̓βοογαίθασιπι ΘΟΥΡΟΥ 8 φυϊθυβάδπι 

ἰθβε ποῖα πὶ ἀρ ΠΙο βίη Ηδ]ῖο. ἀθ ἰβοοσ. ὁ. 18 Ἰϑριτογ Ποο: 

μηϑεὶς δ᾽ ἀγνοεῖν (μ᾽) ὑπολάβῃ, μήϑ᾽ ὅτι ᾿Αφαρεὺς ὁ πρόγονός τε καὶ 
εἰσποίητος Ἰσοχράτει γενόμενος ἐν τῷ πρὸς Μεγαχλείδην περὶ τῆς 
᾿Αντιδόσεως λόγῳ διορίζεται μηδεμίαν ὑπὸ τοῦ πατρὸς ὑπόϑεσιν εἰς 
διχαστήριον γεγράφϑαι, μὴϑ᾽ ὅτι δέσμας πάνυ πολλὰς δικανιχῶν λόγων 

ἸΙσοχρατείων περιφέρεσϑαί φησιν ὑπὸ τῶν βυβλιοπωλῶν ᾿Αριστοτέλης ... 
ἰχανὸν δὲ ἡγησάμενος εἶναι τῆς ἀληϑείας βεβαιωτὴν τὸν ᾿Αϑηναῖον 
Κηφισόδωρον, ὃς καὶ συνεβίωσεν Ἰσοχράτει χαὶ γνησιώτατος ἀχουστὴς 
ἐγένετο χαὶ τὴν ἀπολογίαν τὴν ὑπὲρ αὐτοῦ τὴν πάνυ ϑαυμαστὴν ἐν 

ταῖς πρὸς ᾿Αριστοτέλην ἀντιγραφαῖς ἐποιήσατο, πιστεύω γεγράφϑαι 

λόγους τινὰς ὑπὸ τοῦ ἀνδρὸς εἰς δικαστήρια οὐ μέντοι πολλούς. ὕπάθ 

ἴβοοσϑδίθ θὲϊδπὶ Υἷγοὸ ΟΥ̓ ΪοΠ65. δἷπ8 ᾿πἀἸοῖα]68 πομάσπη οοδοίαβ οἱ δὺ 
ἶρβο δασέογθ ργοθδίαβ ἔπ ]886 ἀἢ] ποι ἀππὶ οϑέ, υοἾ 1 8] ᾿ἐα 86 τὸ8 παθογθέ, 

Αὐ᾽βέοίθ! 8 ἐθβεϊπηοπὶ πὶ 6. ββοῖοι} !β ΟΥ̓ ΟΠ πὶ ΤᾺ} 18. ἃ ΕΠ ΌΓΑΓΙΒ γϑι- 

“ἰὴ βάθπι ποὸρ παθοτοὶ. Νϑῆμθ ογαίίοπθβ 1188 ἃ ἴδηι! αὶ] Ἀ]1Ὰ 00 
Ῥοβὲ οὐδίοτὶβ τηουίθ ΘΧ ΒΟΥΪΠΙΪΒ γοίγθοίδθ 6880, ἰάοπθηβ ἐθβέϊβ 
δ Αρμάτγθιβ ᾿βοουϑῆβ Ὀυϊνρηβ, αἱ] ΟΥ̓ΔΕΪΌΠΘΒ ἔοΥΘηΒθ8. ἃ Ῥδίγθ 

ὉΠΗΌΒ1) ΘΟΠΊΡΟΒ (88. 6880. ΡΠ 6 πρραν; πη ΑΡΒΔΥΘαπὶ ἰρϑαπι, αἱ 

θὲ ΣΘΠΘΓΘ ῬΙΌΧΙΠΙΒ Θὲ ΟΥΔΙΟΓ ογαΐ, ΒΔ ΠῚ (ἰθ. ΟΥ̓ΘΙΙΟΙ θ8. 11}18. διοίοτι- 
[αἴθ πὶ ἰρϑῖ8 οτγαϊοηϊθθ ἴθ ΡᾺὈ] ΟΠ) ΘΙ ΪΒ818 γϑὶ δἰϊουϊ 81}: ἐγϑα 8 
γοίαίανββθ ὑσὶ δὲ ἀἸββὶ τ Πα. ϑοά οτγαϊϊομθβ ἰπ 1 οἾ8168. βοῦν 8 

ΠΟὈῚΒ βογνϑίδθ βιιηΐ σϑηἶπδθ, 4188. ΟΥ̓ΆΙΟΥΘ ἰᾶπὶ πιουίαο ἃ ΥἹΓῸ Δ] 0 
ΑΙΘη0 --α Θ]οχιθηθαθο βαιήἠϊοβο νοὶ] ὈΪΠΟ  ΠΘοδυῖο -ττ ΘΧ ῬΘΙΠΊΟΪΕΙΒ 

ὈΙΘΤῺΡ, ΙΒοογδιθ Ὀρογὰ ἵ. ᾿ 



-- ΟΧΙΥ -- 

ΟΥ̓Δ θὰΒ 800 ΠΟΙΠΪΠ6 ΘἷΠ8. Οἰγοιτη δ Ε8 βοργθραίδβ δἰαιθ σΟΙ ΘοίαΒ 
Θ880 Ῥαϑίθί. 

14 τϑύθγθμπάϊιπι υἱάθέν δ βιαΐα οατη ΔΙ ΟΤΊ ΠῚ ΚὙΘΔΙΠΤΊΒΕ ΟΟΤΊΙΠῚ 
ἴαπὶ ΟΠ] 8ο ϊ, 40} ϑέϊαπι ρϑῦιπὶ ΘΠ βίΠθη 18 ᾿πά 06 πὶ ΟΥ̓] ΠῚ 60Π- 
ἔϑοιε ογαϊοπαμπι συ θα ἀΠ]Πρσθηΐο ᾿πα Ἰοδὲῖβ (οἵ, Αἰπθη. ὙἹ 2444). 

Αἴχιιθ ἴῃ ἰβοογϑίβ οοάϊοθ {{π]παΐθ τϑ] ] 6. οχϑίαπε δα] Ποπιθίτδθ, 

αᾶδθ οὰπὶ Β.Ποπιθίσια [ΘΒ θη ΘΟπν θη. (ὐὉΥΡῸΒ δι06Π| 
αυοά ἔθηθπιιβ ἰβοογαίθιμη Θα86. ῬΘΥΒΠ 4 11Ππὶ ΘΧΡΙοΟΥαἔτΠΊ δὲ, «ΟΠ ἅΤη 
ΟΠΊΠΘΒ αἱ τοῦθα ᾿βοογαῖβ ΘΟΠΙΠΙΘΠΊΟΥΔΥΘΤΙπΣ ἰθβίθβ ἴῃ ΟΥΘΕΙΟΙΪ ΌΙ8 

ΒΘΥΥ ΑΓΒ (οὐαπιὶ ἴῃ Βα 1 0118 ἀυδθι}8) Ὑϑυβαηΐιτ, ῬγΓΒΘίΘσ 4088 ΠΪδὶ 
Ἰποθσία ΠΙΘΠΊΟΥ 6 ἰβοογαΐθαθ νϑβίϊρα ΠΟῚ Βιιρθυβιπί. Οΐη δΐαπι ΠἰὈτὶ 

4υϊ ποῦὶβ ἐγ Πἰ βιπὲ ΟΠΊΠ6 8. οἵ ΘοΥΡΟΥΒ ἰβοογαίθὶ ππλ ῖξι θὲ οταἐϊο ΠῚ 
ΟΥ̓ Π6. δὲ βΒ πρι γι ΠῚ ΟΥ̓ ΠΟΠ τ πὶ ΟΠ] ΠΟ πΘ [ἰᾳ ᾿πίθυ 86 σοη ἢ π ΠΟΙΪ βαπί, 

αὐ ΟΠΊΠΘΒ ΟΥΡΊΠΘΙΣ απ ΧΊ886. ΠΘΌΘΒΒΘ βἰξ ΘΧχ ΑΙ ΠΘΙΥΡΟ ΘΟΠΏΠΠἰ. ΟΘΠ) 

{ΘΙ ΡΟΣ θ118. ἀπέ] 1155] Π}}8. 1 δὲ ἱπθαηθθυβ ΑἸΘΧΔΠάσΊ ΠΟΥῚ ΠῚ ἔθ ρΟΥ 8 

ἈΒΟΥ ὈΘΙΠ1ΠῚ ΘΗ56. ΟΧχ 60 ἴρβο οορποβοϊξασ, ηοά οοήθχ γθΙ ΠᾺ8. (8460 }}} 
ΙΧ. Χ. Ἰθ6.) ΠΌΓαπῚ αἰΐαιιθπὶ 8800. 1.11. ν. ΟἾγ. ᾿. δά ὑϑγθῈπΠὶ 
ΡΓΟΡΘ νἱάθίιγ. Θχρυθββίββθ, ἰϑοίΐομθβ δυιΐθπὶ νυϊραίδθ οχ ρϑγίθ 18Πὶ 

ἀρυὰ ἰοηγϑίιη [{4}16. ᾿ηνϑηϊαέυσ, [πάρ Οὐ} πιδοθτιπὶ ἰρβαπη εἰθ 
Ιβοσγαιϊβ οτδίϊοη 18 ΟΟΠ Πρ Θ πα 8 δὲ γΘΟΘΉ ΒΘ 18. ἴν0}6 ΠΊΘΤΕἾΒ86. ΡΓΟὈΔὉ]]}8 

οβὲ σοῃϊθοίαγη. ΔἸ Ομ ΘΠὶ ὙΘΤῸ ΘΟΥΡΟΓῚΒ {ΠΠΠ|8. ατ118 Τ8ΒΕϊ που]ὲ ΠΘΒΟΙΠΊῸ8. 

Ασομ θίγραπι ἤὰπὸ ΘΧχ οπιηϊθβ ἢ  158᾽π|6 τοργαθβθηΐηὶ οοάθχ 

ὑτυϑῖηδβ ορίϊπιιβ, απ ΗΥΡοογ δ ἰοπἶβ ΠΌσιι πὶ ρᾶθπθ ἀϑαπῖρογαί. ὗοτ- 
ΓᾺΡ ΪΟ αὐἴθηι υθυθου πὶ Ἰβοογαίθογαπι, 4υ80 ἰᾷπὶ ἀπἴ8 ΘΟΥΡῈΒ ᾿βοογδίθιι πὶ 
οΟἸ]θοίαπι θ΄ ΟΥΔΙΪΟΠ ΠῚ Β᾽ ΠΡ ἈΠ πὶ ΘΧΘΙΙΡ Δ 18 ΘΠ ΒΟΘΓΘ οοθρογδῦ 

(οὔ, ᾿πηρυῖπηῖβ οὐαί πο πὶ ὦ ΝΊΘΟΟΙ ΘΠ) ᾿πέθυροϊ ίϑπι, οὐ ΟΠ ΘΟ γα 
80Ρ Ἰδίαβ πιϑ Ποδπι), δϑίαϊθ ΑἸθχαπάστι μα. ἰοησῖ8Β ῬΤΟΡΎΘΒΒα δὲ ἰΐα, πὲ 

ΥἹΧ ῬΥΪΠΪΒ Ρ. (ἢν. τ. ΒΔ ΘΟ Ὸ] 8. --- ἃ ποι ραρΥἹ οἱ ἐθβεϊπηοπὶα ἀοοθηέ --- 
ἘΠῚ15 ΠΌΘΥ ΔἸ θυ τ 5 9, τ} οββοὲ. ΒΟ ὁχ ΠΕΙΠΊΘΙῸ οοἀϊοῦπι ἀθργαν ἰ ο ΠῚ 

Ποῦ 16 ὅπ, ἀπ} ΘΧίΡΘμἾ85. δι ρου θι5 ΠΟπιμ πἰβ νοὶ ΒΥ ΖΑΠ ΕΒ ὈΥΙΠΙΪΒ 
νυ καΐδηι οοήἤϊοιηι ΘΛ Π(ΦῚ πιθηιοτίαπι Θχοθρὶί θὲ ρα τάϊξ: θα 6η1 ἃ ΠΠΌΓΑΥΙΒ 
οογτθοία, ὁοῃίδηπαία, οογγρία, ἴῃ οὐ ΐσαπι Θ (Φ ῬΒοΕΙ ΡῚ οἱ ΛΠ οἴαββοα 

ἀἰνίβα οβϑί, ϑ'ϑά οἰϊαηη 411 ὃχ δηξαιζαίθ τηϑπεαθύαῃξ ΤΙ ΒΟραγβί!, 

6. 4υϊθὰ8. σοτριβοιϊα βθηϊθηοβξα Εὐχοθυρίοσα πὶ ΒΑΓ ΒΙ που Πι. (ἰθογρ 8, 
ΟΟΥ̓ΡΟΤῚΒ [τ βίηϊ, 4118. πϑαϑία Βαπέ, ΘᾺ ΠῚ ῬΘΟῸΪΔΓΘΠῚ ΟΥ̓Δ ΙΟἢἿἶΒ ΠΘΠΘ ἢ 6686 

ΠΙΘΠΊΟΤΔΙ ἷπ οοαϊοϊδιι8β ΣῪ τδηὶ 8 ἐθμ ΘΘ ΠΊΙ8. 



- ΟΧΥ͂ .-- 

δρυΐ ΤΥ. 

ἢῈ ογα θη πηὶ ΒΟΟΓΔΙΘΩΓΠῚ ΘΙ ΡΟΓΪ 8 οἱ ἢ 6. 

Ῥυγϊυβασαπι δὰ ΟΥ̓Δ ΠΟ. Πὶ σογθα οχ οοαϊοῖθι8 οοπβέϊαθπάα 8ο0θ- 
ἀδπιὰ8, δηααϊγθηαπι υἱάθέαγ, αὐἱὰ ἀθ ἐθπιρογίθυβ, αὐἱὰ ἀθ δαοίοτθ 
οὐ υΒα 6. οΓαίΟἢἾ8. ἰαάϊσθιηυβ. Ναπι σϑηπΐηδθ α]α οϑτὶθ οϑὲ σαίϊο 

δἰαυθ. 80 Ἰοἶαθ, οὐδ οἶβ 8ΔῸὉ ΟΥ̓ΑίΟΥΘ ἰαύϑηθ οοηάϊίαθ 8] 18 οϑυὺθ 

δἰᾳθ 861}}}}8. Αἰαᾳιθ θἐΐαπι ογβέϊοπιπι ΣΘΏΘΥα σϑβριοἰθπάδ βυπί, 489 

ἀἰνοῦβαβ ργϑθοὶρίαπὶὲ ΒΟΥ ΘΠ] ἰορθθ, οὑπὶ --- αὐ ΘΧΘΙΙΡΙΟ υἱδλῖ --- 
ἰϊίαβ ΘΥΙΆ Πα ΠΟΓΠῚδ ἰῃ ΟΥΔΕΙΟΙ θῈ18 ἔογο ἀθβέϊ 18 πα 18 ΒΘΥΘΙΘ ΟὈΒΘΥ- 
γϑίυγ αἀυδπὶ ἰῃ ἀθ] θογαίνῖ8. Εἰχ ἐθιαρουῖθαβ ἀθηΐᾳιθ ἰάοηθαβ ογδ- 
ἰἰοηαπὶ ογάο οοηβέϊίι! ροΐθβέ, απ δὲ ἴῃ οοὐϊεϊθαβ θὲ ἰῃ θα! οπῖθὰβ 
Ρἶϑπθ ἱπθρέιπι 6880 πθηο ϑϑὲ αᾳυΐ ἱρποῦθί. [Ι͂ἢ οπιηΐθυβ θηΐπι --- ἰὰ 
ὈΠῸΠῚ 6 ΘΟΙΠΠΙΘΙΊΟΤΑΌΟ --- ΟΥ̓ΔΈ ΟΠ πὶ [ὈΓΘΠΒ111ΠῈῚ Ο]α88ὶ8 ἴῃ ΟΥΔΙΪΟΠ πὶ 
ἤπθ ροβιίβ ϑϑέ, 4} οὐάο ἐθιρουθιβ ααδη) πηδχίιηθ τϑὶ ποίδίυν. 

564 ἀϊχουῦῖξ 4]14 18, οὐδ οὶ ΒΘ θη ἴῃ Θά ΠΟ ὩΣ 8 ΒΘΓΥ δίδ πη, 
4υδπὶ ΗΙΘΓΟΏΥ 8 δ ΟἹ ἤπ8 (1558 οὲ 1810) ἀθβουιρβιί, δάθο Ῥγο δ Ὶ Θ080- 
ἰδ 6586, οὐ πη πηαἴϑεϊο δά δοῖαθ ΟΡΡΥΟΌΤ πὶ ϑχοῖίθί. Ὁποά πη ἥοοσοϊ 

4υϊάθπι ἔαοϊθη πὶ 6886 Θχὶβέϊ πηο, οἴ 5880} ΘΠ ΟΥῚΒ 818, πο Βο] πὶ γϑυα 
81.111] ἃ ΘΧ γϑίοπθ οΥἸἰοἃ ΘΠ θη ἅγθ, Βα ϑίϊδπὶ ΟΠ] ΒΟΥΙΡΓΟΤΠ ΘΟΥΡΌΒ, 

αυοϑά ἢθτὶ ροίθϑί, ἴῃ οτγάϊηθηι γϑάϊρογθ πῃθὶ σθαι. Ῥοΐθθέ β88ηθ 

ΘΟΥΓΙΡῚ ΔΥ̓ΟΪΗ͂Ι ἱπιργιάθηΐα, ααα Ῥ]ἰδϊοι πὶ 6580. ογαιοηθπι ᾿ἀ1614}9Πὶ 
οθηβυϊί, (, 486 [Ὀγθηβὶ οπιηΐπο Ὑϑθηηθη δ οοηβίαί οὰπὶ δοουβαίοπθ 

γἱοἸθπταθ ΤῊΘΌδπογαμ "); απ Ῥηδιθ μοι πὶ Βουρἐϊομθπι ἀθηιοη- 
β γαῖ δ η1] Δ γα οἢΪ Ὀι18 ἀθ6 1} ὈΘταιν]β δὲ οὐδ ομθπι οοπέγα Βορ] δί88 δὺ 
ΘΠΘΟΠΙ 8 ΒΟΡ Ἰβέϊοἷβ οΘοηέγα ΟΡ ἰβὲ88 βου ρ 8 ἀν αἰβ᾽1; αυα Επδρογδαθ ΟΥ̓ΡΥΙΪ 
Ἰδιἀαἰϊοηθπὶ οταϊοηϊθιι8 ΝΊΘΟΟΙ ΘΒ ργορπαιαπὶ θὲ στανθβ Αἰ ΠΘΏΔΓΆΙΙ 
Ἰαάθβ ἐπ Ῥδηδιμθηδῖοο οὐπὶ γαηΐβ Ηθίθηδθ οἱ Βαβι τ 8 Ἰδυἀαϊοηϊθυβ 
ΒΟΡΒΙβέ1ο18 οΘοπηροϑοῖξ, [τπιὸ οἰΐαμι θρ βίο α οἱ ποὴδ δὰ Αὐομ  ἀδπλῖπὶ 
ἀδία, αυδπὶ οάϊέϊομθβ Ὑθϑέθυθβ οχ οοάϊοθ βϑηοο ἀθβογὶρίδθ οτηϊβθειπέ 
(εἴ. ν.-. ΧΙ), οαϑὰ αἰΐχψαο Ἰοοῦπι οὈξϊπυϊ! αἱ εἰπηθμη, οὐπὰ Θρ βίο ΔΓ πὶ 
οοΐο ῬΓΪΟΤα ΠῚ 50 01608 ἴδπὶ ἷπ ϑαϊίοπθ θηρία 1548 (ΕΑΥΓΘΆΘ) ΒΌΓΒΙΙΠΙ 

ἀθοσβαμπη ΘΟ ΥΘΓΒα 8]. 

Ουδθγαβ ἔογίββϑβθ σὰν ποη γθὶπδὲϊβ οτάϊπθπι βθαυδιιαγῦ [Ιὰ ᾿ἰθ τὶ 
ἴῃ ά0 168. βυρτα (ρΡ. ΧΟΠΙ) ἀθπιοπβίγαία νϑέδέ, ψαομίδπι ογδίϊοηαπι ᾿αἀϊοὶ- 

ΑἸ ΠΔ ΠΠΊΘΙΤΙΒ ἴῃ 60 ΠΙΒΠΟῸΒ δὲ ογάο ἐυγθαίαβ θϑέ. Αἰᾳὰθ Δγομθίγρὶ ογάο, 
φάθι οὕ ργο ὉΠ Π ἐαΐθ ἀἰϊαια θυ μο] θαυ πὰβ, μ0) Ομ ἶη0 Υἱἀϑίυῦ δρίύμ8 

5 



-- ΟΧΤΥῚ -- 

8886, ῬΓΔΘΒβου πὶ ΟἿ ΠῚ ἔθη! ΡΟΣ θῈΒ. ὩῸἢ ΓΘΕΡΘΟΣΪΒ δὲ ογαύοποϑ ἰ Ἰοία] 98 ἴῃ 
Οἱ εἰπηδπὶ ογα ΟΠ πὶ 56 6) τοὶ ορδυ θεῖς δὲ οταϊϊοπθηι ἀθ Ῥϑυπηδίϊοη 
οαπιὶ 1}}18 σορα!αγουϊέ, 486 ΟΠ ΚΘΠΘΙΙΒ. ΠΪΧΕ 818 οαπὴ ἀθπιοπβέγα 8 ἀξ 
ἀρ! ϑγαῦνβ τϑοίζιβ ΘΟΤΡΟΠΙ ΕΣ πα πὶ οαπὶ ἴογθηβιθιβ. Οὐδυβα ΘΗΪΠῚ 
Πγθβοι θα ἤοία (ἀσεβείας) ογαίοῦ ἀηβαᾶηὶ ἐἰθε, δ 80 βρθοῖὸ 

οι οἢἶβ. ᾿αἀἸο14}18. δὲ υἱέα πὶ 868 πὶ δὲ (ἰἸ8ο} }} } 1 π) δὲ Βοβοΐδιη ἀθίθιη ἰθγοὶ 
Ρυϊναίδαυθ ἀθ αὐ ογαίοστία πιοῦϊα οβίθπθυθί. [᾿ἔδαὰθ ογαίϊο ||ὰ 

ἢθα06 8 ἰμυάϊοϊαϊοβ ρτορτῖο ρογπθε. πθαπθ οαπη ἀθπιοηβέγ 10} 10 0}8 

ΒΟΡὨἰβύϊοῖβ ἡρίθ οοιῃραγαθιζαισ: πὰπὶ ΘΟΠγΓα ΒΟΡ ἰβίαβ οὐαῖϊο ἴῃ δΓίο 
ΒΟρΡἢἰβίϊοα ἰοία υϑυβαίυσ; ΑπΠἀΟ818 γθ τὸ αὐδάγαρτηία ἴθυθ 8818. Ροβί 

οοτῃροβίία πέρ! ]ορὶ πο Ῥοίθϑέ. Ὠἶδὶ ΘΧχ τηθηΐθ ΟΥ̓ΑΙΟΣΙΒ αἀ πθροί ἃ 

ΡΟΝ] οα. ἀσπήίαπιὶ ὁοηγογβὶ, 4πᾶθ ἔπιπο πορεΐ αἰσογαί. ΟὈΒΡΓΟΡΙΘΓ 

Απμἀοβῖβ, 51 ἐθιηρογα βρθοΐαβ, οαπὶ ογδίϊοη θι18. 6} γα  νῖ8 Ομ ποθ 
σΟὨΪΠρΘίῸΓ, ΙΓ οἱ σϑηιβ ἀϊσθηάϊ τἰπ᾿νθυβιη Ββουγαὶ δὲ ρᾶγίθδ 

ΠΟΠΠ.1]48. δὰ νϑγθιπὶ ἰδ ἀδίαβ γϑιϊηϑί. 

Αἴαθθ βογρίογαπι ᾿Βοογδίθουι πὶ Οἰαθ808. Θπιηθηΐ αἰδίξιογν, 4186 

ΠΟῚ ΒΟ] ἈΡΡΊΠΙΘΗ 8 ἰγαοίαεβ 506 οἰΐαπι {ΘΠ ρΡΟΥ 118. βοια ποίϑϑ βαπί. 

᾿ὐγθηΐπι ΟΥ̓ ΟΠ ΘΒ. ῬΤΌΡΓΙΘ Τ᾿ 6101 8108 δὲ Θχ ἐθ ροσΊθι18 θὲ ΘΧ ἀσὲθ ΠΟΙ ῈΠῚ 

Ροτίθοια ρῥγϊπιαπι ἰσοιτη οὈἐϊηθηΐ, ἀπάσαπιὶ αἰ Εἰ πγὰ θὲ Δ Θρι ϑέϊοιι8 οἶσθα 

δηηῈ πὶ) 39]0 οοπίθοξςιβ. Οπᾶ8 δχοὶρὶὶ οἹαββὶβ ἰδ απο δὲ Δ Πουίἃ- 
ΕΟ Π ΠῚ ΒΟΡ ἢ ΙΒΕ1 06. ΘΟΙ ΠΡ γα}, ᾿ΠΈΘΥ αἴιδ5 ΟΥ̓ ΤῸ ΟΟὨ ΤᾺ ΒΟΡ] ἰβέδ8, αἰ 

θβὶ προτρεπτικχός, [5646] ῬΓΟΡΘ ἴα ΑΘρΊ θεῖ ι5 ΘΠ ΡΟΥ 18 (ΟἸΤΟα ἃ ΠῚ 

890) βογὶρία ᾿πϊο ροπθηάα οδί. ΟὈὀμεπαδπίον 11 Ἰα  δίϊοθβ. ΗΠ ΘΙθηδθ 

οὲ Βυβιγ 418 ΒΟρ ἢ βέδ τι πὶ Δ] Ἰ] ΟΤ ΠΣ ΘΟ ΠΔΙΠ Πα ἐπι ρυρ δ 68, 486 ᾿ϊοϑέ ἴῃ 

ΡΓΟΟΘΠΊ1Β ΒΟΡΠΙΒίδΓ ΠῚ ἀΥΓΘ ΠῚ ΔΟΡΙ ΟῚ ρΘΥβέ ρθη ΐ, Θαηθπι αὐίθπι ἴἢ ᾽δ- 

ἀαμάο ἀρογίθ ἀθπιοηβίγαμῃἑ. (γι ] θυ βοῦπι γί ΟΠ δοσθηΐ βορὨϊδίϊοα ἀὁ 
γα ἔουιπα δ. ρταθοθρέα, δ που] ηθ8. αἀἶσο [βοογαι]ϊβ ρουβοπαὶ δά 

Πϑιποπίοαπ), ἰρβῖιβ ᾿βοογαῖβ δὰ ΝΙΘΟΟΪθα. δὲ δὰ ΟὙρυϊοσιπι ρορα] 1) 
ἀαίαϑ: 8 ΕΔΡΌΤΗΑΒ οἱ θηιροῦο ΡΙΌΧΙ ΒΒ δὲ ΘΟ Β,ΠΠ0 5᾽π|}}}18. οδί, 

απ ΝΊΟΘΟΟΙ Ηἰϊο ἰσχία εἶ Θχθηρ! αι ργαθθαὶ 880}} Ἰδιιἀαςοιθ ρΔ 18 

ΑἸ ΘΠΘΟΠῚΝ 8 ΒΟΡΠΙΒ61018. ΡΊδηθ εἴνοτβα. ΝῸ Οὐργῖαβ αυτάθηῃ. ΟΥ̓ ΟΠ 68 

οαπὶ ᾿)θπιοπίοθα οοπἠ πηοέδϑ Δ Ἰο ἢ 0118 ΒΟ0Ρ 186 1018 δα πα σθτθ ἀπ] αΥ], 

ἀυΒ Δ ΠῚ 5] ὑθτηρΡΟΓ ΠῚ ΟΥ̓ θη βρθοίαβ Ῥαπθρυγίουβ τη τόθ αίααθ 

Θἤδπι Ἐ]αἰαίοιβ Βα Ὁ ϑαάθπι τοπηροτα υἱάθίαν. ΘΟμΒΟΥ ρίι8. ΘαΒ6. δία 6 

ἈαἀΠΙΟὨ ΕΠ ]Ο1}68. θα ΟΥ̓ ΓΙΟΠ ΘΒ 1186. απ τίου οἱ "]αἰαϊουβ. ψαϊα Ρυὶπηιὰπι 
ΟΥΔΙΟΤΘ πὶ πολιτικόν οβέθηααπΐ, ἰατ ἐθγῦ ογαϊοιαπι 46} 1 Ὀοτα ν αγα γ6] 

ΡΟ ΠΟ Ρ ἢ σΘΠΘΥΙΒ ἀρτηδῃ ἀποιηΐ, Θα4 116 ΟἸ 8518. ΟΥ̓ΔΈ ΟΠ 68. ΚΎᾺΝ ΒΒ: τ) 88 

οὐ ΒΌΠ,)Π18 ΟῈΠῚ ἃγίθ ρογἔθοίαβ σοι θοῦ ον 6 ἃ Ῥαποργτγῖοο ἰηὶ 380) 
8416 αἱ Ῥαπαιίποπαίοπι (ἀμ ηὶ 399), Τν πο ἀθπναι ἑοὐϊαβ οὐ 1} }8 



-- ΟΧΥΠ -- 

ϑρ βέοϊαθ αἰι8θ νοοαπέαν ΘΟ] Οσαθι πέπτ' ΡΑΤΙΘΥ ίααθ ἴῃ οοάϊο!θι8. οοπη1- 

ΡΤΘΉΘηβθ86, αὐδὸ Ἰἰοθέ ἰΠΙΘΓ 850. ΔΥΡΌΤΙΘΗΝ Ἀ]8Π0 αἶνϑυθὶ πὶ δ 
οτγαι οι θτιβ ἐδιηθῃ τηϑηϊθβίο αἰ θσαπί. ῬΓΟΟΘΠΙΪα ΠΟΙῚΡΘ βιιπὶ οτγαίϊ- 
ΟὨ ΠῚ 5. ΔΒΟΓΙΔΓ ΠῚ, αἴ186 Θρ βίο ἕοστααπλ σοὶαξ ῬΠ ΠΡΡυΒ. ᾿μάἀαθτιηΐ, 
οὐ πο ΓΘ. σοΠΘὨ ἀδθϊοῖαθ. ρτϊγαΐδθ θὲ δρι βίο 8θ βιιαΒοῦῖδθ ΤῊ] ΠΟΥΘ8. αἱ 
ῬΒΜΙΡΡαπι πἶ8886, αἀθδγαπιὶ ῬΥΪΟΥῚ ὈΥΘΥΪΒ ΑἸΘΧΑΝΟΥῚ ἢ} δά τη ηο 
αὐροράϊε. Ουδθ ἢ θσαθ αἱ ἐθιηρογαπι οὔ ΐπθπὴ ἔμο]θ. ἀϊσογοπάδθ ἰη 9 

αὖ ἀηπὸ 8567 ὑβ416 πὰ ογαίουῖβ πιουίθπι 8 ππὶ 838 ργοσθάμηί. 

Δα 18. ῬΥΔΘΙΠΙΒΒ18. ἴᾶ πὶ δ 5] ΠΡῸΪ88. ογαίομθβ ἐγαοία 8 ἄρρτθ- 

ἀϊαπιασ, ΥὙἱγοόγαπὶ ἀοοίογιη θ᾽ ἀπδαυδαιθ δέ} 18 αἰ Πρ ΘΠ ΘΥ ΓΘΒρΡΘΟὐΙΒ 
ϑὲ Θημπιθγαῖ8. παθ. οομπιθηδἐϊομι ἀθ ἰβοογαῖθ βϑυΐθβ τὖ Ῥ]Θη8 

ΡΓΟρΡοπααγ, 6 ΓΘ ΥἰΒῈ ΠῚ Θϑὲ ΟΠ 68. δέϊϑι ἀθ ᾿βοουαῖβ Υἱΐα θὲ ΒΟΥ Ρ ΙΒ 

ἀυδθϑίϊομοβ σΘΠΘΓΑΪΘΒ, ΟἸΠΠΘΒ. οἰΐδπι ἐἰθ ἰβοογαΐθ σηθίογθ δὲ τηδρΊβίΓο 

ἸΠ0Θ]108. 88} πὸ σοηδβρθοία μἰο ΟΠ Πἶρθτθ, αὐΐα ἴῃς 118 6 β' πρῸ} 8. αυοαὰθ 

ΟΥ̓ ΟΠ θὰ8Β πὰ τᾶτὸ αἰδρυίαξιν. Αἴᾳαθ ορθγαπὶ 

ἀθ ἰβοούδίϊβ υἱΐα οὐ βΒουῖρε δ 

Βηῤᾳαϊκηγ, ν 68 ἀθ8 Αποίθηβ Ογαΐθασα αγθοὺβ ἅνθο ἀ68 Βόδοχίοπϑ 80 

ἴθ ΕἸοαθθησθ, 6 Νοίίοοθ5 ἀδ ἰθγ8 βοστίιβ, οἱ ἀθ Ἰτδαποϊίουβ ἀθ φαθίαιθ8 

ὯΠ5 (ἰδ ἸΟῸΤΒ ἰΒΟΟΌΓΣΒ, νο]. Ε Ιβοογαῖο, Ῥαγίβ 1152 -- Ο, Βρθη, 5.6 ἢ 1Γ80}}, ΠΙ5Β6Υ- 

ἰαϊοηθ8 1 (6 νἱΐϑ οἱ ρϑῦθγο βου θη! ᾿βοογαιβ δ {15 που ἢ }}}8. δα Ἰἰοοᾶ 

αφυδοάδπη ᾿βοογαϊΐ5 Οὐβογυδίοπίθαβ, δῖα Μαρά. 1108 -- ξ 7. ΒΙΠΠΠᾶγκ, ἀθ 

Ιβοοταίθ ογαίογο, Αὔοδθ 1198 -- Ῥὶ 1. Ψἵεϊουρ, Οοπιπιοηίδίίο ἀ6 ἰβοογδίβ, 
Βοηπϑο 1828 --- Ο. τ. ΥΘΒΟΙ 6 Υ, ἰβοκγαῖθα νυ πον δὲ δὴ ἀδῃ πη θῃ 

Ὀδιμοπίκοβ. ΑἸ θὰ τ θο σοπθη ταἱῷ Απππδι Καησοη ππῶ Παγβίθ! Πὰς ἀδ5 

{ωῦ 6 η85 4685 Ιβοκταίθβ, Βααίηρϑη 1820 -- 4. 6, Ρέαππα, ἀθ Βοογϑβ υἱέα δὲ ΒΟΥ Ρ 18 

οχροβαϊ απδούδιῃ, Ριόρτ. ΒΓ]. 1838 -- ἀπί. ἥδηρ, ἀε ᾿βοογϑίῖϊβ ἱπρθηῖο οἵ 

Ρταθδιαηίία σοπηθηίαίίο, Ρτορτ. ΝΘ θατα ἃ. ἃ. Ποῆδὰ 1888 --- Α. ΠΙΟΙ ΘΏΔΈΌΘΥ, 

ἀδ ἰβοὐυγϑαίθ, σον. ἰδηόβηυν 1848 -- 50. ΒΑ ΚΙα5, ϑοιο θα Βγροιηηθιηδίδ 

ψ0}. ΠῚ (Ουδοδίίοπθε ἰβοογαίθαθ ρ. 48119), ᾿πράπηϊ Βαίαν. 1844 -- 4. Ὁ. 

ΗδΙθοτίβπιδ, Οιδοβίϊοπϑα ἰβοογδίθδρ, ΜΙ θιμοΒΎη8 ΙΝ 1855 μ. 218,29 (ᾳυδοδί. 1 
οἱ ΠῚ --- ΠΗ. Ρ. δεμτγοράοτ, Θιυδρβιίομθβ ἰβοογαίθδθ ἀπδο, Ὀίββοτί. ἘΠ θηο- 

Τταΐθοῖ. 1859 -- ἍἼΠἢ. Οποκοη, ᾿βοκταίδε απ Αἴπθη, Ηρ Ιου 1862 -- 

Ετίθάν. Β18558, ἀΐθ αδἰζίβομθ Βεγθάβαπικοῖς {ΠΙΠοἰρζίς 1814, 13. 1892 --- Εὐτίοο 
αἰγατγαὶ, ὕθπηο βίον σο- οὐ ἶοο 4611 νἱΐα δὰ ὀροῦθ αἰ Ιβοογαῖθ, ΝΆΡΟΙΪ 1818 -- 

Η. 6. Α. "μεῖρη 8 Βακμονθη, Ὑἴνθο ποοϊαβέυ κοι ονὸῦ ᾿βοογαίθβ, ὈΘυΘΏΐΟΥ 

1851 - 9. ἀ6 ἀτορμογίο, ἀθ ᾿βοογαιβ νἱΐα, βογιρίϊ5. οἱ ἀἰβοίρι δ, ῬΠΟΙΠΙὶ 
1883 --ὀ Εἰ, Βα ΒΘ 1}, (6 νἱΐα ᾿βοογαῖβ, [θχ Οτυρηΐβνν. 1884 --- ΒΙΏΠΟ 
Κοὶ!, Απαϊθοία ἰβοογαῖθα (Π ββοσί. αὐυρ ἶβιν. 1884), [ἱρ5ῖ8θ 1885 Ρ. 1|12,89.94 --- 

Ε. Μίρρο!ι, Ουδρβίίομοβ Ὀϊοσταρὶ!οδο, Ὀἰββοτέ, Βοπη. 1889. Ρ. 818 -- ἔτ, 

Κοορρ. ἰβοκγαίθβ 818 ΡΟ κοι, Ῥγθιββίβοιθ Φδ γον ΟυΧΧ 1892 Ρ. 412|81 --- 

. ν. δΝιϊδιηον  2- ΜΟΘΙ πα οἵ, Αὐβίοϊθιθ ὑπἃ Αἴμθη, Βογιθ 1898 
νος {ΠΠὴ  -- 8. ϑρίζχοτ, ἀδ8 βίδα θα ΕΒΓ ρ ΓΙ δὶ ᾿βοκτγαῖθβ, Ζο ἰβοῖγ, ἵ. ἃ. 

δϑίθγγοί οι. Ογιμπδβ. 1895 μ. 385,91 --- Φ1, Β6Ι ΟΝ, τ θο ἴδοι αθϑομίομίθ 1, 



-- ΟΧΥΙΠ -- 

ΘΙΓΔΑΒΌΩΣΣ 1891 ἢ. 871 8α., 528 84., Ρϑβείπι -- Ἐπ. ΜοΥΘΥ, σρβοηίομίς ἄθα 

ΑἸξογίαπιβ Κ΄, ϑιυϊίρατί 1902. ν. 8939 56., μαββὶπ) - ἍΠ}. ΟἸ τὶ 5ὲ, Οββο  ομ ἴδ 

ἄεγ ατίθοίβομοπ [ἀϊογαίασ, 4. Αὐῇ, Μάπομοη 1905. μ. 883,91 -- Οἵ οἴαπι 

ΡῬγδοίδιϊοηθϑ ΒΘΌβο δγὶ ἴῃ ἰγϑῃβ᾽δίοη ᾿Βοογδ 5 ἀδγιηδιΐοδ, ῬγθηΖίαι 1829 Ρ. 11,8; 

οἰαβάθιη Βοῃβοὶ τὶ 1884 1 ρ. 9,16; Αἀ. Ηρητ. ΟΠ εἰβύ δε! ἴῃ ὑγαῃΒ] αὐ ]θη 6 βοογαιβ 

Θογπιδηΐοα, βέυϊίρατί 1882. ν. 5[18; Ηδυθι! 1862 Ρ. ΧΥΠΠΌΠΙ; Ἐαδιοπρηβίοί ηἰϊΐ 

οα. Υ 1882 τ. 8.25; ΚοΙΠΐ 1890 νυ. ΥἹΣΙΧ; 

ἀθ Ιϑοογαίθ γῃθέοτθ οὲ πιϑριβέγο: 

Βαυμιρατγίθη- ΟΥ α 8118, ἀδ ογαίου Ὀ08 ατγαθοὶβ, πια χίπιθ [βοσγαΐθ, ΘΡΤ ΘΙ 8 

ἐπβεϊξα οηΐβ8. ρα] οδ 6 πιαρίβιτβ, Ῥτορτ. ΜΙ βηΐδο 1888 --- Η, δαῦρρο, 26 5 γι δ 

ἴ. ἃ. ΑἸΚΟΥ απ ϑν ἰ5βθηβο δῇς 1885 Ρ. 4031] -- Καὶ Η. πη ΚΙ ῆ 6}. ᾿ΒοΟΚταίθβ 

πη Ποιποβίμοπθβ, Ζο  ἐβου  ζ. ἃ. ΑἸ ΟΤΓΠΠΙΒ ΒΘ ΒΟ δ 1881 μ. 480,94. -- 

Ῥρίγ. ἤδθηπ, ἀ6 ᾿Ιβοογαίθ σῃρίογο, Ὠἰββοτί. ΗΔ]. 1861 -- ΝΜ αι ΠῚ 65 8θη, Εἰηῖρθ 

Απάθαΐϊαησοη ἄθον αἰ Εἰοπίθηρς ἀπὰ θη ΕἸυἤτ858. ἀθὺ ᾿Βοκτυδίθ βο θη ΘΙ. ]6, 

Ῥτορτ. ΡΊδη 1805 -- Η. Ηρ Καὶ, Χοποριοη απ ᾿Βοκγαίοβ, Ῥσορν. β4!] 68 6] 

1866 -- Ῥβᾷ}1] ϑὅδηπορ, ἀβ βοῃοὶδ ᾿ϑούγαίθα, θ818 1 Πίββοτί, δ]. 1861 «-- 

Ἐοῦὺ. Βομβδη δα, (6 ᾿ἰβοσγαιίβ ἀοοίγί πα τηθίοτίοα οἱ οἰ ἶοϑ, Ὠἰββογί. Ὑ σδίῖβι. 

1869 --- ᾿Α. Κυπριανός, Τὰ ἀπόρρητα τοῦ Ισοχράτους ἣ περὶ λόγων ἀσχηματισμένων 

(ΟΡ. ροβίμαπηαπ), ᾿Αϑῆναι 1871 --- Οἀτ. δἰ ατάϊ, ἀ6 ᾿Βοσγαῦ 8 ΔΘ ΠΙΪ ΕΒ, 

Ὀίϊββοσί. Βοηη. 1818, οἵ. ϑδῦρρε, αδίίης. 66]. ΑὉ2. 1818 μ. 1719540 (Ξ- Αὐβιεν. 

ΒΘΏΓ. Ρ. 686,89) --- Αἀ. Βᾶ 816, αἴὸ Ρϑαθδρορὶκ 468 βοκγαΐθβ, Ῥγορτ. Ββάθῃ 1812 --- 
Οἰὐίο ΚΟΙΪ, ἀθ ᾿βοογϑιϊβ Βυδβουίδιτιπη αἰβροβί(ἰοπο, Ῥσομτ. Κυθαυζηϑοῃ 1874. -- 
Μ, 6. Ποπιἰ5885, Εριτικά, ᾿Αϑήναιον ΥἹ [818 μ. 898.416 (οοηΐτα Α. ΟΥρτγίδη: Π}) 
--. Βοτοβ, δὸ ἃτίθ ογαίοτγίβ ἰβοογαῖθα, Βυάαρρϑιϊπὶ 1879 -.-- Ο, α, σαἰίδηθο, 

Ιβοογαίθ, Μίϊδαπο 1819 (οἵ, ΒΙ888, Φϑῆγοβ τ 1880. Ρ. 189) --- Ο. Τοῖς - 

τὰ Ὦ]]ΘΙ, [ἀἰογαγίβομθ Εδμάθη ἰπὶ 4. 1. ν. Οὗτγ., Βγϑβίδα 1881 (οὖ, ΑἸθυθολμ, 

ΦδηΓΟΒΌΟγ 6 1885 μ. 86,91) -- ἮΝ, ΗδΥοσγίῃ, ἄρον αἴθ ΝΑΟΠΔΗ πη 68 

ἰϑᾶ βοὴ ἀπ ἰβοκγαι βοὴ 5.115. θδὶ Ποιποϑίθθηθδ, Ῥγορτ, ΟΥγἄπθοτα 1880 -- 

Τῆι. ΚΙοεῖ, 4848 δ δε Π πη18 ἀ68. ᾿βΒοκυαίθβ ΣΌΣ ϑορ} ΕΚ, Ῥγορστ. {Ππ| 1880 -- 

Κ. Βο ψαῦθ. ἀδ ρϑῆθγθ ἀϊοοπαϊ Ἰβοογαίθο, Ὀ ββοτί. Ηδ]. 1588 -- Κ᾿ Ρϑίϑιβ, ἀθ 

Ιβοσγϑιϊβ βίο ΕΠ ΘΙΌΤΙΠι, ΕΘΒΒΟ τ {0 {, δβρο, Ῥαυοῃΐπι 1888 Ρ. 819 -- ΦΥ͂. 

Νον ἀξ, ΡΙαΐίου υηὰ ἀϊ6 Εἰποίονίκ (ὁ. 8), Δ ῃγὺ. ἢ, οἴ888. ΡΉ]0]. ΒΌρΡΡ θη. ΧΠΠ 1884 

Ῥ. 520,89 ---Τ. ΝΑ ΘΥ, ΙΒοκγαίθβ ἃ. ἃ. ἃπ 50 586. νὴ ΡΙΑἰοβ ΕΓ ἢ γά θη κ6- 

Ζοίσῃποίς ΕΠρίου, Ῥτόβτ. ΚΟ ου 1886 --- τῇ. 5. 8 οἴθσ, ΠΟ δέ Π6Π65 τι. 8. 

Ζοῖι, (1858). 3. Αὐῇ, [,οἰρχὶρ 1881 ρμϑββίιῃ --- ΕΒ. Μ 8858. Ἡθγοάοί πὰ ᾿πΟΚγΑί68, 

Ἠθτπιοβ ΧΧΙ 1887 μ. 581,95 -- Κ᾿ Φοβορ ἢ Υ, ἀδ6Γ οὐδ ουβο!α ΝΌΠΙΘΓΙΒ Ὀθὶ [80- 

Κταΐθβ πα Ποιποβίῃθηθβ πὐϊξ Βογο ΚΒ οἰρυηρ ἀθὺ θη γα ΠΟΥ δἰΐθη ἈΠοίογθῃ, 

Πίββοτ, Ταὶς, 1888 --- Οἢ.. Η αὶ, ΡΙδίοι οἱ ᾿βοογαίο, ἔθνυθ 465 Εἰ 685 στθο 068 
1888 μ". 4960 --- 4. Επ κοὶ, Ιβοκγδαίθϑβ, Μδοσμίαν}}, ΕἸσμῖο; Ῥτορτ. 1889 (οἰ ρ ῖς, 

ἘσΟΚ) -- Εργά. Ὁ ἅ πα π| 16 τ, Ακδάθηίκα, Οἴδέβθη 1889; ἃ 6 πὶ, ΟΠ γοΒΟΙ ομίβο ἢ 8 

Βειίγᾶρο σὰ οἰπίσοη ρμἰδίοηϊβοῦθη ὈδΙοῦοη 8418 ἀδπ οῦρθηῃ 65 βοκγαίθϑ, 

ΒΔ8861 1890 -- ἢΡ. ΝῬιεπαά]δηά, ἅδον ἀΐο Τοηθθηχ 68 ρἰδίοη βοῆθη ΜΙ ΘΠΘΧΘΠΟΒ, 

ΗδΥπιο8 ΧΧΥ 1890 ρ. 118 84. -- α. Καὶ 861, Χϑηοριοῦβ Κυηθμθίκοβ, Ηθγ πη 65 

ΧΧΥ 1890 μ. 591] 8βη. -- ἢ. ν. 5ιδῖδ, Ζζγ ῥΠ ΠΟ ΒΟρΡ βοῆθη ΒΙΙἀθηρ ἀδδ 
Ιβοκγδίθβ, ὅδῃγ 6 Υ 7. ο1458. Ρ. 1ο]. ΟΧΜΠῚ 1891 ρΡ. 445,48; [ἃ Θὰ, ΙΒοκτδίθβ ὑπ 

ἀΐο Οοβο ἢ ββο το Ὀμπς, Ὑ γα πα], ἀογ ῬΉ ΠΟΙ οι η ν Υβατα  ] ὰπς ἴῃ ΜΌποΉ θη 



-- ΟΧΙΧ -- 

1891 ῃ. 102,21 --- Ετ. Β18455, ἀθ πΠυΠι6 118 ἰβοογδίδὶβ, ΚΠ 6 1891 --- Γ, Κυριαχίδης, 

Θωμᾶς ὁ μάγιστρος καὶ ἸἸσοχράτης, Ὠ᾿ϑθογί, Ετίδηρ. 1893 -- Κ᾿ 1. σοητοίξο, 

[βοογαίθ οἱ αγθροῖίσγο ἀθ Ναχίδῃζο, [6 Μυβόρ Βεῖρθ 1 1897 ᾿. 2386.40 (οἵ. δὰ 

Καδιογδη}; ἰά θα, ΡίπάδΓθ οἱ ᾿βοογαίθ, 16 ᾿γσγίβπῃθ οὐ 1᾿ὅἸορσο ἐπηὸῦτγο, [6 Μυβόθ 

Βεῖσὸ Π| 1898 Ρ. 168,81 --- Ὁ Εἰ Νοτάθῃη, ἀΐδ δίκα Καμδβίμγοβα 1 1898 Ρ. 11819 

--ΕἘΌ διτονβκὶ, ἀ6 βοογδιϊβ ρμεαράδρορία, ΑἸΌΐδθ 1898 -- 2. α. Βτγαπιῦ 8, 

διπαϊθη χὰ ἀθπ  ὀγκοὴ 0} 1808 ἀ65 Αροβίδίθῃ, ρᾶ18 11 (ὁ, 4, Φυ 118 8415 ΝΔΟΗ- 

ἈΠΠΊΘΙ 68 βοκταῖθβ ῃ, 18.817), Ῥσομε. ΕἸΟμβδ ἐς 1899 --- Οοἱ. ΝΆνΔΓΓΟ, Εββδὶ 

ΒῸΓ 1 ἘΠόϊογίαθ σγθοαπθ ἀναπὶ Ασίβίοϊθ, Ῥατγίβ 1900 μ. 177|2307 --- 1. ΜΦΒκ, 
Πρ ΟΒίμ6η 65 απ ΙΒοκταίθβ,  θπον διυάίοη ΧΧΠΙ 1901 ρ᾿. 909,12 --- Καὶ ΗΠ ἀΡῚΚ, 

ΑΙἸΚΙάδι 8. οὐδὺ βοκγαῖθα ὁ Εἴὼ Βοιίταρς κὰν Οὀβο 6 ἀν μα θο ἰδοῦ θη ΕΠ16- 

ἰογίκ, ΠθποΣ Βιυάίοη ΧΧΠῚ 1901 ρ. 284|51 -- Ετ, Β] 85, αἴθ ἈΠγΓ θη δ. 
Αἰ ΙΒ θη Κἀδίργοβα: [Βοκγαῖθβ, Ποπποβέμθηθ68, Ρ]δίοῃ : [ΘΙ ρχὶρ 1901 --- Μὶ Παν- 
τάζης. ἡ Ἰσοχράτειος ῥητορική, ᾿Αϑηνᾷ ΧΥῚ 1904. Ρ. 88[11Ὁ -- ἑ Ῥ᾿ ι  αἸδηά, 

ΔΏΒΧΙΠΊΘῊ68 γῸὴ [ἈΠΊρΡΒΔΚΟΒ, (ἤθγοε ΧΧΧΙΧ 1904 Ρ. 513,38 μα 581}})} ΒΘ ] ]Ϊη 1905 
Ρ. 884. -- ΗἩ. ἀοπιροῦζΖ, ἰβοκγαῖθβ ὑπὰ ἀἰδ δοκγδεκ, ΝΥ ΊΘΠοΣ διάΐοη ΧΧΥΤΙ 

1900 ν. 169.201 -- ΟΥ βία Ὧδ)ὰ 106] οΥπλ ϑηβασγαπ) ρου θη Β] 5511: 

Βιυιγείδη5β {Δι γΒὈ τοἢΐο 1 1818 Ρ. 268|89., ΠῚ 1874. ν. 415,98, ΙΧ 1871 Ρ. 249,91, 

ΧΧῚ 1880 μ. 111|310, ΧΧΧ 1882. ν. 291|50, Ηὐϊίηθτίὶ: ἰδία ΧΕΝΙ 1886 
Ρ. 82.444: 8 0011}: 8 γΟΒΌθτ οἢΐα ἀθ8 ῬΕΠ]ΠΟΙ ορΊβοπθη Ὑ ογθί ἢ σὰ Βου η 1 1874 

Ρν. 185,8, ΠῚ 1876. μ. 6.20, 11 1811 ῥ. 18,24. ΕΥ̓͂ 1818 Ρ. 41,58, ΥἹ 1880 Ρ. 181|202, 
ΑἸθτΘο εἰ: ἰθϊάθπι ΧΕ 1885 ν. 49108, ΧΥῚ 1890 ν. 188. 

Ῥαιθέδοία πα ϑβὲ νἱὰ δὰ ΤΟΥ  Ι ΟΠ 68 ᾿ρ888 οοπβι ἀϑύβηάδβ, ὈΥΪπια πὶ 
΄υϊάθηη δὰ ἔΌγΘηΒ68, ᾿ἱπίθυ 4188 δη αἰ ΒΒΙ ΠΙἃ 

Ι. πρὸς Εὐθύνουν ἀμάρτυρος (21) 
μαθιίαπι 806 ἴθυί. ρᾶι]ο ροβὲ δηπὰπη 403, ᾳιὸ ἐγ ρίπίδ ΥἹΓΟΓΌΠΙ 

ἀοιηϊηϑο ἃ Ροριυϊατὶ ἔδοίΐοηθ ἔγδοία ϑϑὲ (οἵ. ὃ 2,8, 11), Νϑα ἰδπῖθῃ ἴῃ 

ἴογο ροίθβί ἀϊοίβ 6886, οἵπὶ δὲ ἔγαμιβ ΘΟ ἶββᾶθ δὲ δοίϊομὶβ ἰηβεϊ ὁ 

ΘΧΡ Ἰοϑέϊο πορίθοία (οἵ. ὃ 8 ἐν τῷ τότε χρόνῳ: «ιϊά γθῖὸ ἐν δὲ τῷ 
νῦν") ϑορ]ιηβίασιι μι) βοῃοϊαπὶ τϑάοϊθαὶς δὲ ἀγριπηθηΐαιῖο ἰπ8η}8 8Ὁ 
ΟΥ̓ΒΕΟΠΘ γϑῦθ ᾿πἀἴοῖ8}} ἰοίο οαθ]0 αἰβίθί. ἴππιὸ δοίου 80 ἈΠΊΪΟΙ Υἱοθ 
ἰούαπι ΟΥΑΙΟΥΒ ΠΉΠΠΒ ἴῃ 80. ΒΒΟΘΡΙΒ886 ῥτγοβέθίυν (ὃ 1 πάντα ὑπὲρ 
αὐτοῦ λέγειν ἀναγχάζομαι), αὐ δᾶθὸ ἀθαϊθγοϊορία οπημπΐδ, 4088 ἴῃ οδι88 
Βἰηΐ, ΘΧΒΘηΝΐ ροβδὶξ: χαρά οορτίαίο, νἱάθίυν βίδέαίαπι Θ886, οὰπὶ ἃ ἴῃ 
οΥΘΙΪΟΠΙθ118 ᾿πἀἸοἰ 1 θ 18 βου δεϊβ ἤθυὶ ποῃ βοϊθαΐ (βθὰ οἵ. γε. ΧΧΧΙΠ). 

Ὀϑηΐαθ ἐθϑεϊπιοηΐα, ΤΙοάθπιὶ νυἱάθιϊοοι (δ 14) δὲ ργορι ῃαυογιπι 
(8. 20,21), αὰο8 ῥγοάιιοὶ 6 σθ πιϑόθββθ δϑί, σοῃϑ!ο οπΐββα ϑιιπί, αἱ 

ἈΤΊΔΓΙΥΤΙΒ ἤθυθί ᾿θὶιπι}18 ΒΟΡὨΪ βία γα 116 ΔΙ᾿] ΤΙ πὶ ΒΟ ΠΟ] 86 ΘΟΠΥΘΏΪΘΗΒ, 
ΤΠ ΠῚ6 ᾿ἰβοογαῖ. ΝΙπισιπὶ δὲ πἰαίιβ ἰΌθγ δ ββι8 (οἵ, ΒΘΏΒΘΙΘΥ, 

ἀθ δἰαία Ρ. 840 οὲ 'ἰπ οαϊὲ. 1851 νοὶ]. 1 ρ. ΧΙ ἃ. 1, Θα}16, ἀθ ᾿ἰβοογδίίβ 

υταϊϊοθ ὩΤῬταρθζίἑϊοα ρ. 9) οἱ τὶριάδ νϑγθουιιη) οοπιροβί(ίο, αὰδθ 



ΝΕ ... 

βθῃ θη 8 ΟΠ ΠΊΕ Ἰ θα Β4 16 ᾿ΠέΘῚ 860 ΘΟΠΕΓΆΥΒ ΟΠ ΟΥΠΙα αν, δὲ Ἀθαπάδῃ8 

Βραγασιπὶ αὑα 6 νοσδηίαν ΟΟΥΡΊ Δ ΠΆΤΙΙΠῚ οορὶα Ὁ ᾿ΒΟΟΓΆΓΒ 88 ἐμ πίορ ΓΘ 

ἀἰβογθραηί, αὐ (ὑογρίαπι ροῦαΒ ἤδης οὐδ οηθη {{ἀτχαΐαιη, ἢ Ἰ ἀδπῚ 
ΠΟΌΓαΘιιβ δ) β0 Ύ ρβῖβ8βθ οοπίθη 88, αἸἢ ΠῚ 5Ὲ ΠΤ. ΟΥΑΙ οἷ ον ραίαθ 

οὲ ρο!ίαθ πιϑρίβίσιπι (οἵ. ΒΘΏΒΘΙΟΥ δά Ατϑορὰρ. μ. 394,0). Αἰᾳὰθ 
Ιβοογαίθπη ἀθ ἀθροβίίο αυϊάθπη οὐγαίϊοι θη) Θ ἰἀϊββθ ᾿ρ86. ἰη ῬαπορΎΓΙΟΟ 
δ 188 ἰθ8ε18 ϑβί, Αθαια}68 δαΐθ πὶ ΟῚ ΟΥ̓Δ ΟΠ πῇ ἢ πὶ (ἀρ νἀ ξαπὶ 9) Οπηηὶ 

γὶ ἰδ] 1οϑὲ αγίθ Θχοθ  θπέθπι ΔΘ π᾿] τ ἢ, ΡΟΒέθ τ ΟσῚ θι15 τα ΠἸοϊητῃ ἀθ ἈΠ] ΔΓ- 

ἰγτὸ ποὺ βυ θα τοῖο Ῥγδθβου ρβοσιηΐ. ΒΔ Π]οβίγαίβ θη πὶ, Οὐ Π| ΟΥ̓Ά ΟΠ ΘΠῚ 
ἢ8η οὑπὶ Αγ απο ᾿πίθυ Ομ ϊπη88 οταίουῖβ πο ὈΓϑ ΟΠ Θ5. Πα Πιθταγϑὲ 
(βίοι σοφ. 1 11, 8), ἰυάϊοϊαπι νἱάἀθίαν σομ ουτη αν ββθ δὰ ᾿βοογαῖβ {4 

ΟΌΠῚ ΔΘΑ4ΌΔΙΙθ.8. οθγίδπιθη; 400 ἴαοίαπι οβί, αὐ 6 ᾿βοογαεῖβ ΒΕ} 0 Ῥσορτὶο 
ΡΙαηθ ογγαγοὶ (οὗ, ὁ δὲ ᾿Αμάρτυρος ἰσχὺν ἐνδείχνυται χεχολασμένην 
ἐς ῥυθμούς νόημα γὰρ ἐκ νοήματος ἐς περιόδους ἰσοχώλους τελευτᾷ). 

(ὐϑηαΐπαμι ᾿Βοογαῖϊβ ΑΙ ΡΥ ΤῸ Π 800 ογδίίοθ ΤΊΎδρθχι σα Ἰδίθγθ 
ΟἸΪπὶ ΟΠ ΘΟΘΓΆΠ., οαπὶ ἴῃ ᾿ΓΓαροδιἐϊοο φαοαθ, αἱ ΘΟΠΒΙ ΠΏ 1}18 ΔΥΡΌΤΗΘΏ 
θϑὲ (οοηΐογαβ 1 3. οὶ Υ 8), Βοθϑ᾽οσῖβ ρουροίσαι! αυϊάθιη ἐθϑέθβ ποῃ 
γοσθηζαῦ: αυδγΘ ΘαΠθπῚ ΟΥΑΙ ΪΟΠΘπῚ ΑἸΩΑΓΕΥΤΙΠῚ ὨΠΠΟΊΡαΓΘ ἰϊοθέ, 
οὗ. ὃ 2 τὰ γὰρ συμβόλαια τὰ πρὸς τοὺς ἐπὶ ταῖς τραπέζαις ἄνευ 
μαρτύρων γίγνεται. Οἷυἱ οοπίθοξιγαθ, 1806 ΟΟΓΕΒ ΔΥΡΠΙΘ ἢ ΕΒ ΠΟ] ῸΘ 
ϑνὶποὶ ἡθαῖιθ τϑῖθ}}} ροΐθβί, πὰπο ΠῸῚ ᾿πβὶβίο, ἤΘα 116. ἸΟΘΟΓΈΠΙ ΔἸ ΠΟΤΊΙΠῚ 
σομβοηβὰπὶ (1 14 -- Υ 46, 1 18 --Υ̓͂ 48, οὗ 12 --- ΠΤ 160) πύπς 

ἀσρθο, αὐ ΔἸίοσ πὶ ὐγαπὶ ΟΥ̓ ἸΟΠΘ πὶ ἱπιϊἐϑίϊο Πθ ΘΧχ δἰ οτα ΘΧΡΓΘΒΒΔΠὶ 
Θ886 ΘΟΠΡΙΟΌΘΠ). Ναπι οἷπὶ ᾿βοογαῖθβ, πα πηνῖΒ 48 οὐαί! 18. 8118 
Δ Ὁ 818 Θχρὶ α8 ἰἀθπέϊ θην οοπαιθβίῃβ εἷὲ (ΧΙΧ 14. ΧΧ 94, 6ρ. Π| τ. 
οἵ. οὔἶαπι ΑἸἰοϊάδπι. περὶ σοφιστῶν ὃ 4), δῖα {Π1ὉῸ 81108 διιοίουθϑβ 

(οΥρῖαπη ΡΟ Ββί πη Π|} ΘΧΟΘΥΡΒΘΥΕ 'ρ86, 6 βϑηϊθηί γι πὶ ΘΟΠρΤΙ ΘΗ 8 

Ὥθαι6 οοπβίας αὐγὰ ῬΥΙΟΥ βὶ{ ογαῖῖο πϑᾷὰθ ἀθ ογϑίϊομ πὶ Ἀπ Ο ΟΥ 8 
οοτγϊ ᾳυϊάᾳαδπι ΟΠ ΠρΊ ΕΓ. 

Αἰαὰθ Απιδγίγγιπὶ οοηίγα Ἐς τι Βογὶρέαπι, ααθηὶ αὐ ᾿Πἰἴο 

ΟΥ̓ΪΠ18 Ρομδπιαβ οὲ οίαπι ΟΥ̓Δ ΙΙΟΠἾΒ. ἐθιηριβ οὐ ρα 8 ἀἸοίϊο αἀ ἀΒ1ΠῚ 
Βορ᾿  βίατιπι νϑίπβίου πὶ δοσοπιπιοάδίβ βυδάθηϊ, ἴῃ ἢΠ6. ΤἸΔΠΟῺΠῚ 6888 
Β] ββιιβ ρϑυβροχὶξ, οπὶ βοη θη σι πὶ σοηθχἕι8 ΠλΪ Ἶπλθ ἈΌΒΟ  αὐτι8 δὲ ΟΥ̓ ΓΟ 
ΟΧ ΤΘΙΠ8 8᾽Ππ0 ΘρΊΙοο ὉΠ} δυταρία 811. Οοοῖγοι Ατιβέοίθ!!β 1] (τηθί. 

ΠῚ 19) ὥσπερ καὶ Ἰσοχράτης ἔφη, δεινὸν εἶναι εἰ ὁ μὲν Εὔϑυνος 
ἔμαϑεν, αὐτὸς δὲ μὴ δυνήσεται εὑρεῖν, αυοῦ ϑαπρρίυβ (Οταίογθβ Αἰΐ. 

ΠΡ. 327) δὰ ατίθπι ογαίοτγϊδπι, ΒΘΠΒΘΙ ΓΒ (64. 1801 νο]. Πρ. 217) 
ἱπέθυ δρορῃξπθρπηδία γοἐξα!θυαηΐ, δα γα ΟΠ 8 ἢ} 18 Ραγίθπι ἀθρογάϊ πὶ 
ῬΘΥΓΠΘγΘ ροίΐθβί, 8 πιοάο ΡΠ] οβορ τη {ΠὰπηΔ γοσθα ὁχ ἴδο 'ρ88 



--  ΟΧΥΧῚ “-“ἶΟ'- 

ογαίϊοηθ ἢδιιβ᾽886 ρα ϊδιηυβ. ϑ'οά οαπὶ ΘῈ Πὶ ἰοο08 ἰβοουδίὶβ ΟΧχ ΠΙΘΠΊΟΥΪΆ 

ἀὐζυ ]886. Ὑϑυὶ βἰὲ 8. π|}16 (οἵ, Ρ. ΟΧΙΠΠ), βἰπη}β ογδεϊουβ ἴῃ (ἍΠ}- 
ΠΊΔΟ πὶ ἢ 15. Βθη θη αι ΘὰπῚ ἱπάποογο μοί, --- ἃ αυοιὶ ὔβθηθτο 
ΥἸΒῸΠῚ δὶ ---, υὐ ἀθ ογδίϊοηθ ηὐλάαπὶ πρὸς Εὔϑυνον (810) ᾿βοογαίῖ 

σι οαία ἤμ!θα τοΐθτσοί. ἀὸ ἢ Αὐ βίοι! !β ἐθβι πο πο ΟΥ̓Δ ΟἢΪΒ. ἴῃ 

Ευξῆγ απ) βογυδίδο ἤθη ΘΟΠΡΓΟ αἰ. ΠῚ 6886. βἰδίιιδθ. Νὰ αὐοά 
ΡΠ] οΒορβ ῥυπαίνειν τὸν ἄνδρα βουλόμενος, τυὖὸ αἷξ ΠΙοπγβῖι5 (46. ΙΒΟΟΥ. 

6. 18). Ρογπα ο5. ογαίϊομιπὶ πιο! πα πὶ ̓ βοογαίθασιιπη αβοίσι]οβ ἃρυα 

ὉΠ] ΟΡοἾα8 ῥγοβίατο ἀϊχις, ΟΟρῃϊβοάου! ἐδ πιοπῖο πα ἀπ θ᾽ τοραρπαί, 
τὰ ὧὐ Ατιβίοίθθβ ἄθ ογαϊ πα ΠΠΠ|8 τι πὶ αποίουταΐθ ὑθβίϊβ 81} ΘΥῚΒ 

ὨΘ0 Βα[18 ἥδ πβ, 41} ἀὸ ΙΒοΟΥα 8. ΟΥ̓ ΟΠ θ118. ΤΌγΘΠΒΙ θ.18 ἃ Ὁ ᾿ρ8ὸ διιοίοτθ 

οπτηΐπο Ὡθ Ἰοα 5 (οἵ, Χ ΧΤ 11) ἔδοι!ο ἀδοορίιβ δὶ. Θυοά νϑγὸ ΚΙ 8 

(Απα]. ἴβοονυ. Ρ. 7. ἢ. 2) ἶ8}} πὸ8 πἰβὶ θρίοπηθ. ΟΥ̓ ΟΠ ἷ8 Πα ΌΘΙΟ 

οοπέθπαϊς, ἀθοἸαυη δα Ἰοἢ18 {Π|π8 ἰπά 0190 γϑίμ αἴαγ, 4 πἰ ἃ πὶ ΘΟ Ρ ΓΘ ΘΠ ΒΙΟΠΘΒ 
81 Πρ] 5 ΕΠ ν αὐπιοίπὶ δα θογαίαθ δὲ ᾿πίθ 86. οοππιηοίαθ βαῃέ, 

αὐ Δυρ Ὺ! ποαιιθαμὲ ηἰθὶ αϊοξίΐομθ Ὀθθτίοτθ ἃ ἀ8ὲ (ἰογρίαπο 168. 
ΟΥ ΒΙ885 ΠΡ ρ. 219,28. ΠΠ|323 μ. 311|8. -- ΟΠ τι βιίδη. γαπβ᾽αἴ, ΘΟ ΥΠΊ8Π. 

1886 μ. 988,88 --- ΗΠ, βϑπθτ, Πδρίη, Μπ58. ΧΧΨ 1870 νυ. 008 --- Ε. Πτόσαρ, 

ἀ6 ἸΒΟΟΓΆΤΙΒ. ογα ΟΠ) 5. [1 οἰ Π 115. αὐδοβίϊοποβ βοιθοΐδο, {8 ΠΥ ΠΟΥ {, Ο1888, 

ῬΏΪ]ΠΟΙ. δαρρίθηι. ΧΙ 1896 μ. 3641Π|; ἰἄά δ ν, ἀἷθ Απίδημο ἀ6γ τοίου ΒοΠ 6 

Κυηπβίρτοβα, ἰάθη ΧΧΎΥΤΙ 1901 μ. 338,4, 

[πΐοῦ βϑηαΐηδ8 ἰβοογαιβ ΟΥ̓Δ ΙΟΠΘΒ. ὈΓΙΠτὰ Θβὲ 
Π. πρὸς Καλλίμαχον παραγραφή (8), 

απ) ὈΓΘΥΪ Ροβὲ ΓΘ ΠῚ ΡῈ] σαπὶ ἀπὸ 409. γϑβεπΐαπὶ ἴῃς ἐπ οῖο ἀϊοίδιη 
Θ886. που] ΘηΘΓ ἀρραγοὶ (οὗ, 81 84., 45 84ᾳ.). Νδπι σὰ δὲ ΡΠ] 1οα. να 
οὐ ἀοπιοβέϊοα ἐσ σία υἱτῖβ ἀοπι πα π θὰ8. ρογαυ θαΐαθ ϑββθηΐ, ΓΘ ΌῸΒ. δά 
Ἰπέθσταπι τϑάδοιῖβ ομπθαι (ἰἰβοογά αι πὶ πιθοσῖδ η) ΟὈἸνοη6 ἀθ] 6.1] 

᾿ἰαββοσαπί. Οποὰ υὲ βαποϊγθηὶ, ρᾶῦ]ο ροβέ ΡοΟρῸ] οχ Ρίγαθο σγϑαϊαπ) 
Ατόοθῖπο τορϑηΐθ οπιηΐθαβ, οὶ ἦ6 Ἰπϊ ΤΙ ΪΒ Βα Ὁ ἐγγαπηϊάθ 8 Π|ϊ888 ἴῃ 
'ἴᾳ8 γορδγθηΐασ, θχοθρίϊοηθπι ἴοτὶ (παραγραφήν) ἀθάογαηξ. Αἰᾳὰθ 
ΟΠ Δ 18 ̓ σίπλῖι8 ᾿Θρῖ θυ ποῖ ΟὈἰθιρ ΓΔ ἢ8. δὲ ἰπβ σαπάππι οοῃίθι- 
ΠΘΏ8. δΟΙΌΠΘΠῚ ἰπβέϊξἑ Θχοθρίίομθ νυϑυϊίαπ. [Ι͂ηἀθ ογαἐοηθ ἤδη 
οἶτοα. δηηαπη 400 οοπηροβίίαπι Θ886 (οὗ, ὃ 11), νϑῦὸ σἱἀθέυγ ῬΓΟΧΊΠΗΙΠῚ 

Οβ8θ: δΟσΌΓΑ 8. ΟΓΑΙΙΟΙἾ 5. ἔθ πη ρ8 ἀθἤ πιγὶ ποααϊί. 

Πθ οταϊομὶβ 46 δυΐθπι υἱτῖβ ἐοοιϊβ οἰϊπι σομπέγογθυβία ἔμ], 

υοπΐδη) Ηδτροογδίϊομἷβ (8. νυν. ἱΡίνων) οοάθχ ὑππ8 Β ἔαϊβο ἰβᾶθιπι 
ΟΥΑΙ ΠΙΒ δαοίογθπι μά ϊοαν!. ΟἸΔΡΤΟρΡίου οατῃ ἴδ Εν ἢ8 ἰὐγβίπῈ8 

(ΥἹγρῖ}. οὰπὶ ΟΥ. βουὶρί. 00}}. ρ. 230) οταίϊοηθιι (4}}πιδοῖθαπι ᾿Βοογαίῖ 
Δὐϊαἀϊοαν ϑβθέ, 4}}} ᾿σβίμαπη βϑοι!! θᾶπὶ δὉ ᾿βοογϑὶὶθ σθηθγο ἀϊσθηάὶ 

μἶ 118. Δ᾽ ΘΔ ΠῚ Θ886. σΘΏΒθγμἑ ; ἰΠΓΟΓ 008 ΠΟ ΓΘΘιΒ. ποι π8μ!ἀ8. Θβὶ 



-- ΟΥΧΧΠ -“.-- 

(,, 4αδθτϊξαῦ δὴ ἰβοογαῖῖβο ἴθ α}}) οἱ ρθημθιῖαβ (,,5ἰπιοάο ας ᾿βοογαί!β 
οϑὲ“: συναγωγὴ τεχνῶν 1828 ρ. ΓΧ, σοπίγα ααθηῖ αἀἰδβρυίανὶε Θϑαρρὶαβ, 
Εἰρἰβέοϊα οὐ ἴἰοα 1841 ρ. 1460). Πθαίαυθ Τ΄ 4. Ηα]θογίβμα (Θυθβοηθβ 
ἰβοογαίθαθ, Μηθιηοβγπθ ΕΥ̓͂ 1855 ρ.. 220) Οοδοίϊ ορίπίοπθπι οοη ΒΓΔ ΓΘ 
βία, οΥαίϊομθα ᾿αἀἸοἶ8 1685 Ομ μΠθ85 80 ᾿βοογαίβ ΠΟΠΙΪΠ6 ἐγ α8 --- 

ΡΓϑθοίρὰθ Αϑριπϑίϊοδπι, Τταρθχἐϊοαπι, (ἢ ΠἸπηδοῖθαπ), 4186 Οαπὶ ἱπέθρτδθ 
οββθηΐ ἴῃ ἰααἀϊοϊ πὶ γοσατὶ ροββθηΐ ---ὀ ᾿Ιβοογαίῖ! ἴα!βο δε θυΐ ΒΟΪΘΓΘ 
ΟἾΠῚ 8. Ρ]|1οἱ δὲ αὐ τὰ ἀϊοδηι Πγβίδοα ἀϊοίοηθ, οὐ ἀγραιπιθηίαπα! 

τϑῦοπθ θη θχοορίίαία Ὁ 1110 εἰ ἔθυτθηῖ. Ναὶ πϑαιθ ᾿βοογαίθϑ 

Π60 αυϊβαυδπι) 4118 ογϑάο δὶ ἀθάθοουὶ ἀυχίββοί ογαίίοπθα 11188, 
ἀυθΓαπι ἰδητβ ρΓδθϑίδηξία θϑέ, αὐ υἱχ οὐδ οπῖθιβ Τυγβίαθ θὲ ΠΟ 618, 

4] αυϊάθπι π΄ ἢθς ΚΘΏΘΓΘ γϑγβθηΐαγ, οϑάδης“". Ἐπ ογαίογβ οὐ γθοία- 

ἰογθπι, αὶ Θ᾽ οοι 0 18 Πογι δ ὁ πη ρΊΒέγι 1 ΒΙ ΠῚ Ρ ἢ] ΟἾ ΘΓ ἀἴοθῦθ ΠΟ ΡΟ ἶΒ8Β9 
ΤαϊὰΒ ϑϑί ῬδΥΪΘΥ δίαιιθ ΒΕΠΊΠΙΪ ΟΥ̓ΙΟΥΒ ΔΘΠΔ.]}, 4008 ῬΒΙΘΡΎΓΙΟΙΒ 
(οὗ. δ 11,12) ργοβίραν!ε: ἢ σφᾶς μὲν διορῶντας τὰς μετριότητας, τὸν 

δ᾽ ἀχριβῶς ἐπιστάμενον λέγειν ἁπλῶς οὐχ ἂν δυνάμενον εἰπεῖν. ἢθ νϑτγὰ 
οΥδίϊο ἴῃ ΟΔΠ ΠἸππδομ πὶ, α 89 αφυϊάθπι ἃ σΘΠΘΓΘ ἰθ πῃ Πβίγ δ γ0 ΠΘΟΘΒΒΑΓΙΟ 
ἀἰβέαξ, οἱ γϑυθοῦιπὶ πιβιἐαἰογ πὶ οἰ θραπε δ6 80 }}}} ἀθ]θοΐα θὲ ρϑυϊοάογιπι 

βίσιοίατα ᾿ἰθυϊραία οὲ ἤρυγὶβ πηοάθγαῖθ Δ ἢ 118. ΒΕ] πὶ γ9 ΓΘ ᾿Βοογαίθαπι 
ΟΥ̓ Ἶ θ118 ΠΕῸΠΊΘΙ8. οδίθμαϊί. 

ΟΥ, Β1455 {ΠΞ ρ. 9181 --- Ομ τἰβιΐδη, ἐγδηδὶδί. ἀθγιηδη. 1886 ἢ. 919)18 
-- ἔργ. δίατκο, Οοιμμηθηίβίϊο ἀρ ΒΟΟΥΔΓΒ. ογαι ουἑ θἙ πρὸς Καλλίμαχον οἱ 

περὶ τοῦ ζεύγους, Ῥ͵ΙΟΡΥ. Ῥοβδὴ 1856 --- ἵνο ΒΓ, (6845. ἰογαυίβοῃο Ῥοτγίνγδι 

ἄἀογ ατγίθομθη, Βου η 1896 μ. 4801 --- αι. Μογον, Οοβοπί οί 65. ΑἸ(Ογ ΓΙ ΠῚΒ 
Υ 1902 ρμ. 40. 

Ῥτοχίπια δὲ ογδίϊο 
ΠΙ. χατὰ Λοχίτου αἰκείας ἐπίλογος (20), 

4υ8πὶ 1Ἰξ0 ΒΑ ΘΟῸΪ ἀΙΑΤΕΪ ΒΟΥ ρίδ πὶ Θ886. ᾿πθ οο] ἰριέασ, φαοαὰ αὶ 

δοοιβαίαῦ {νεώτερος ὃ 21) Δ ΠἾἷΒ ἀἸΟΙ ΕΣ ΤΙ ΠΟΥ Θ886, 48 πὶ αἱ ἐγ ρίπία 
ψΊΓΟΓ πὶ [ΓΒ ᾿ἰπέθγθαβθ ροϊαοειξ (8 11). ΟἸναπι δαΐθη ἀἰϊβοοτγάϊα 

ΠΕΡΘΙ ὙἹἀθίι ΘΟΙΠ ΡΟ ἃ θ586. (οἵ. αὶ 4, 1011, 20}, εἶδὶ ἔογίθ βου ρίογθιι 

{8 ἴδ ἀθ Ὀ6]1]0 ΟἾΥῚΪ βοη θα 8 ργοία ββὸ ραϊα πη (οἵ, ΤΥ 42, 
ΧΥΠ ὃ], 128, ΧΙΧ 819, ΧΥΠῚ 67), ρῥγαθβογεπι οὐπὶ οταίζοὰαθ 

οοἷοῦ ἃὖὺ οτγαϊ οι θυβ ἀθ! θθγαῦν 8 Υυἱχ αἰοται. Αἰᾳὰθ δοουγαΐα 

οδβ8θ ἀθβουὶρίϊο, ὑπ1ὸ ἀθ ἰθροστθ ἀθῆπιθπάο αἰϊαι μὰ ἸΠΟΓΘΥΠΌΓ, 

ἀδβιάθγαίαν. ποὺ ὙΘΓῸ ογδέϊο ἰοίαᾷ ἴῃ 80 ϑδί, εὖ σοί! 6} 18. ΒΟΙΟΥῚ 

1Παΐα Θχαρρθγοίαγ, αᾳυδθ αὔξησις Ἰοοὶ 41 ἀἰοιαῦ ΘΟΠΙΠΙ 8 ᾿ΠΒἐΔΥ 
Ρϑτοσγϑίϊομι ρἰδαιθ οοηγθηϊ. Οὐπὶ ϑοδαθίθογο δυΐθπι (1) μοβίϊθπθα [15 Ὀ. 
67 ἡ. 5). αυὶϊ ἔοτπηδπὶ ΟΥ̓ΔΕΙΟἢἶΒ ΔΟΓαρίαπι Θχρίαμαγο δέ αἱὲ ἀθαϊθγοϊορία 
ϑἰδίυία, ἔδοθιθ ΠῸῺ ροΒβι, Ομ πὶ ἃ ᾿ρβὸ νυἱοϊαΐο, ααθαι ἴῃ ἰπαϊοῖο μΥ]- 



-- ΟΥΣΙΠ  -- 

ΟΥ̓ΘΠῚ ΘΙ ἔδοθγθ οροτίθθαϊ, ογϑίϊο ἀϊοία ϑϑὲ (οὔ. 8 1, 22). Εδη Ἰρίξυῦ 

ἴουτίθ πιὰ ]αατη Θ886 Υἱχ οὔ] δπὶ ῬτΟ ΔΒ (οἴ, ϑόαπι ογδί 6 ΠῚ 
ἀθ Ὀϊρῖθ, [Χχ8. ΧΥΠ, ΧΧΙ), αἀθὰ οχ τὸ ογαίογθπιὶ ἈρΡραγοὶ δὰ ἢδθὸ 
8018 ἀριὰ ἰπάϊοθβ ροϑὲ ἐθβίθβ γοοδίοϑ ρχγοπαρίϊαημάα οἰἸθηε ἐγ ἰἀ 1886 

δὰ ξ ἤδ πὸ Βο0]4πιὶι ογϑί!ομἷβ Ρ]ΘΏΪΟΥΒ Ραγίθ πὶ ΘΧἐ ΓΘΠΙΔΠῚ --- δαοἰδ πὶ ἔοτία886 οἱ 
ΡΘΥΡο η --- αγεϊβ ἀθπιοηβίγσγαπαδθ οδιβα ἴῃ ΡΌΘΙΙΟΙ ΠῚ ΘΠΊΪΒ1880. 

Αἰᾳὰθ ἀ4ἀθ οταίϊοηΐβ δρᾶ ἰυμάϊοθβ διιοίουτἐαίθ οορ δηβ ζγομαθ ΔΎΘΥΒΟΥ 
ΟΥ̓Δ ΪΟΘ ΠῚ ὈΠΑῸΠΔΠῚ ΔΠῚΡ]ΪΟΓΘΠῚ ἔιιῖϊθθθ πορϑης, ααοηΐδιη ῬΔΌΡΘΙ, 1116 
δοσιθδίοῦ ἀθ μ]60 6 οτἰυαπάυβ (δ 19) ἰαπηϊάα πα δὲ δχβδῆρα ἀθ 

σοί! 6}}}8 ἀϑοϊαπιαίίοπθ ἴῃ ᾿ἀϊσαηι οὔ ηβιοηθπι ἱπουγβιισθ οϑγὶθ ἔαϊέ, 

ΗἶΒΙ ΠπΑΡΓδίΪοηθ σομποϊίαία ἀθ ἱπίυστὶα δοοθρία ΠῚ ΘΟΥ ΔΠΪΠΊΟΒ 
ῬΘυτηΟΥδβοί. (δ παγγαίίοηθ ἰβοογαίθπι, 40} ἴῃ οϑίθυϊὶβ ΟΥ̓ΒΕΪΟΠΙθ18 
Βαιιὰ ᾿πογύθπι δ αΒ᾽ ἀἸσ πη) 86. Ῥγαθϑε ας, 86 ἴῃ οατιβα ΠΟ ΒΌΡΘΙΒΘΑΪΒΕΘ 
σΟηΒθη πη Θα ΠῚ Θϑὲ, υὐ οοὐϊοὶβ ὈΌΙ παι πηθπιοτὶα οτγαϊομθη πᾶπὸ 

Θρ!οσυπι ἱ. 6. Ροτογϑ οηθ πη ἀθβὶρδΠ8 ὙΘΓᾺΠῚ οβίθπάβδί. 

ΟΥ ΒΙ1455 113 μ». 3111 --- ΟΠ τ βιΐδπ, ὑγαπδὶδί, Θουδη. 1836 Ρ. 961,14 

-- 1 Ζγομᾶ, ἰδὲ αἷθ ΧΥΪ. υηὐἱ ΧΧ. θαθ ἀδ5. Ιβοκγαίθϑ νογβι πὰ π|θὸ 1 ἄθογ- 
᾿ἰοίοσι ἢ ΊΘΒΘΙ δίθάίθη ΥἹ 1884 ρ. 33,29. 

Οτβίϊομὶ οουίσα ΘΟ θη Δ] αυδέθπι8 8. π|}}}8 θὲ θᾶ, 4086 

ΒΘΑΌΪΓΙΓ 

ΤΥ. περὶ τοῦ ζεύγους (16), 

4ὰα ἀθ φυδάτιρίβ αὉ ΑἸοϊ δα ἀθ πιαΐοτθ φασπάδηι οπιρεϊβ ΑἸοἰδίαάθε 
Β] 8 ἃ ΤΊβια αποάδπι --- συθπὶ ΠΙοπιθάθπι νοοδπὲ ἀπάοοιϊήθβ ΕΥ̓͂ 26 οἱ 
Ερποτιβ ἀρὰ Πιοάοταμῃη ΧΠἼΠ 74, οἵ. ῬΙαΐ. ΑἸο. 12. --- ἴῃ ἴπ8 γοσαίυ8 
οϑὲ. Αἴχαθ Α]1π|8 116, αιιθτη ἀπηὸ 416 ϑχθιιηΐθ γ9] 415 ᾿Ἰηθαπίθ παί ΠΊ 
6880 οχ ὃ 45 οσοπβίαϊ, πἰδὶ ρμοβέ αϑίβεϊβ ἃ ΠΠ πὶ Βϑρέϊπιαπη ἀθοϊπηαπι, 400 

ΔΠΠΟ Βα ᾿ὉΓ]8 Θ886 οοθρογαΐ, ἴῃ ἰπάϊοῖα πη δά ἀτιοὶ πο ροίαυϊε (οἵ, Αὐιβίοί. 
πολιτ. ᾽Ἄϑην. ο. 41, 1).. ὕπ46 δοσυβαξίομθηι, αυ8πὶ ΤΊβδ8. ροϑὲ 8188 

ΔῸ 4118 ᾿ἰπβίγυοίαβ (ὃ 12) ἰηβε αϊς, ποπ ἀπὲθ ἀππὰπὶ 399,8, ᾿ΠλΠ|Ὸ 
ΠΟΠΠ.}}18. ἀηηἶβ ροϑὲ ᾿ηἰθηέαπὶ 111 Θβ8θ οἱ σοί, Οὐμίγα ΘΧ ΟΥδΕΪΟΠΘ 
[γβίαδοα ΧΙΥ͂. χατὰ ᾿Αλχιβιάδου, αιδπὶ ἅππὸ 394 ἀϊοίαπι 6886 σομπβίας, 
θυ ΠῚ ΠῚ18 δηἐθ αΠθπὶ ογδέϊο ἀθ φυλή γ]ρ]8 ---- βὶ. σϑοῦϊα 8 ἀρΡΡΘ Δ ὈΙ Σ αι πὶ 
ἀθ Ὀϊρὶβ --- σοπιροβίία δὲ οοσποβοϊξισ [ΠΠ1π8 Θηΐπὶ οὐαί δυοίοῦ 
Ιβοογαῖθπὶ ΠΟΠΠΙ ΠΟ ΙΔ ΠῚ ΔΟΟΘΥΤΙ ΠῚ 6. ΡΟΥΒσΙ χῖς, αὐ Πα πὶ ογαίοπθπι ἴ8ο- 
ογαίθαπι περὶ τοῦ ζεύγους ἴᾷπὶ ΘΠ Ὰπ| 88 ΟΟῸ]08 ὨΒὈ 1886. τη δ} 1 ΓΘ 8έ:Πὶ 

81. τὸ οταίϊοπθπι ἤδῆο οἶσθα δηπιπὶ 3965 νυ]ραίαπι θθ80 ὈγΟΌΒΙΙΓ. 

ϑοά οταίϊοηἶθ ἀθ ὈΓΡῚΒ ΡΑΥΘΥ αἰαιθ ογδιοπὶβ οοπίσα [ῳ ἢ ἔθ πὶ 
ΠῸᾺΠΟ ῬΟΒίθυίοΥ ρᾶγβ ἰδηΐαπι βυρθγοβί, αὰὰ ροβίαᾳδπι ἰθβίθβ ἀθ 488- 
ἀτικῖβ ρῥτοάιοῖ ϑβ8υηΐ, ΕἸ ̓ π8 δοουθαίιιϑ αυ ἀδιίομθαι μϑίσβ σγϑοῖίϑί. 



-- ΟΥΧΧΙΥ͂ ῥ- ο- 

Θιαπιὶ πο] 8πὶ Δ0 ΟΥαίουΘ πὸη Η1}}}} τϑίγαοἰβίδπι ἴῃ ΡῈ Ὁ] ΟῚ ΘΠ ΪΒΒΒ ΠῚ 

6880 ἰηἦθ οἱαοοί, χαρὰ ογαίίο ἴαθο βρουπάμη ὃ 4 ποὸὴ ᾿μΠ]οΙ 8 

ἰδηζαπι, Βα οἰνθ8Β οἸπμπὶθι8β ἰθϑε παία ογαΐ, οὕ. ΠΟΤῚ 8 Ροβί 
ἈΠΠΉπῚ 415 παξῖβ, 4008 ΘΌΠῚ σαι ἀρθγθίαν. ὑπ Ἰοὰ πὶ πηι ηθτθ ἔπη ρὶ 
ποῃάπιμη Ιοαογαὶ (τῶν δὲ νεωτέρων ἕνεχα, οἱ τῶν μὲν πραγμάτων 

ὕστεροι γεγόνασιν). Αἰᾳὰρ Ηδιο θη βίο! 8 Ὁθπ6 ἰᾷπὶ ἀοουϊὲ ἰαάθ8 

οἴιιβαβ, αὐ 8. ΑἸΟΙ Ια ἀθ8 ραίθυ ἃ ἢ]ϊο οο] υγαίασ, τα Ἰοἰθιι8 ΟΠ ΠΒΙΟΠΘΠῚ 

ἀαίαγαβ ἤαϊβεθ, αἱ δοσιιβαίιβ 501 ἰρ81 ἀθίγι πιθηΐαπι οοπβοϊβοοσθί. ΑἸ]οὶ- 
ὈΙΔ 18. δυυἔθ πὶ πη 8] ΟΥΒ ΡΓΑΘΟΟΏΪΙ ΠῚ οὐπὶ ΔΟΘΓθα ἴῃ δάγουβαυῖοβ ἱπυϑοῖνα 

δ 4244. οαπὶ Ὀτγονὶ ἀθ τοὶ νἱΐα παγγαίϊίουθ, ααὰ ἰπἀοιιπν μι βθυϊοοτάϊα 

τηογϑέμγ, Πα τ ἢ αἀαϑηέιτ ἀἰβογθραΐ, αὐ ΘΧχ 60 'ρ8ὸ ογαίϊοηθηι 1 1 Ἰ Ά ΓΘ ΠῚ, 

486. δοοιγαίβ σϑιιβᾷθ ΘΧΡΙΙΘ ΕΘ σΓΟΥΘ ΠΟΙ Ροΐαἶ, ἴῃ ἰδ Ὸ ἃ ΕΟ ἘΠ} Θ ἢ] 

Ροβίθα ΘΟΠΥ̓ΘΓΒᾺ ΠῚ Θ8586 Ρογβρίοἰαίυγ, Ἐγγαντὶ οτρὸ ζγοια, αυϊ ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΙ 
ΔὈΒοΪ αἰ πὶ ΠΟῸΪΒ ᾿πέθσγαπι βογυαίαῃ) 6880. αἰθγηιανις. Εγγανῖς οἰϊαιη 
ΜΝ. Η. Ἐ. Μοίθγιιβ, οὰπὶ .ἀθ Απάοοι ἀϊβ αὰδθ σα τὸ Του οὐδ ο "6. ΘΟ γα 
ΑἸοΙ δ αά θαι" ἀϊβραΐβηβ (ορυβου!α αοδά. Τ᾿. 370) ογαιοηθαι ἤδη ἀθαΐθγο- 
Ἰορίαπι ἀρρϑ] αν, φαπηἀ οι 6 πὶ ΓΘῈΒ 'Ρ86 θ8πὶ μα θυΐς. Εσγαν τὲ ἱπιρ σὴ ΠΙΐ8 

Οδν. Μαῦνθ, οὐπὶ Θγρουῖθθ ααυϊθυβάαπι ρογατιοίαβ, 408. δαοίοτθπι ἰῃ 
ΘΠΔΤΓΙ ΑΒ γϑθι8 Ὁ ΑἸοϊθαάθ σϑβεῖβ δα πηβῖββθ οθηβαϊέ, ΟΥΘΕΪΟΉΘΠῚ 
Ιβοογαῖ ἀθϊαἀϊοανις. Εγγοτοβ ϑηΐπι Οδγοὶ Μαινθὶ βαπὶ ἃ πὶθ γϑίι- 
ἰδὲϊ ἴθ τ ΠΔ ΘΒ οἰ θ118. 56] οβ΄". Ρ, 840 8βᾳ., δὲ] ἀοουγαίπβ ϑϊδη ἀθ 

ΟΥ̓Δ ΪΟἢἶβ ἰπο]6. θἰυβαιθ οὔπὶ ογαίίοηθ Τγβίδοα. ἡθοθββιἐπι ἀπ ἀἰββθιαὶ. 

δ ηοϊαὶ ἴο δή άθτγθ, ἀϊούϊοηθπι ἴῃ αὐ γθυβὶβ. Ογδεϊοἷβ ραγεϊ 8 ἀπο πὶ 
ἀἰνθυβαπὶ Θ886, οὑπὶ ἴῃ ΑἸΟΙ θ᾽ 8418 Θηοοπιῖο Θχουμαία δὲ ἔουϊάδ, ἴ᾿ 

ΘΡΙΟΡῸ Βπηρ]Ἰοῖοῦ δὲ ογδέϊομὶ ἰπά  οῖα}} πη ρὶβ ΘΟΠΥΘΏΪΘΠΒ. 5 . 

ΟΥ. ΒΙ84585 13 ν. 324,9 -- Ομ τ βιΐδη, ἰγαηδ]αί. Θθετηλη. 1886 Ρ. 8δ5 66 

-- ργηι. δίατκο, Οοιμιοπίδιϊο ἀθ ἰβοογαῖβ οΥδιἐοπΐθ5 πρὸς Καλλέμαχον οἱ 

πρὶ τοῦ ζεύγους, Ῥτομτ. Ῥοβθὴ ἰ8ὅ8 --ὀ Η. Εδιυσποηβίοίὶη, ἄθεον αἀἷθ θάθῃ 

ΤΌΣ ἀπὸ ροροὴ θη Ἰάθσογοπ ΑἸΚΙ δά θ5. Ὀδὶ ἰβοογαίθβ πα Πυγβῖαβ, Ν, 50  οὶ- 
ΘΓ ΒΟ) 65. Μαυβοῦπ ΠῚ 1862 ᾿. 218,86 --- Οἀτ. ΟἸν. Μᾶσνο, (6 ογαίίοηθ βοογαῖθα 

4ἀδ8 ἰπδογ ἰζυγ κ(ἀθ ὈΐμῚβ" αἰδρυίϊαῖίο, Πΐ88., Ασηρ. 1818 -- . ζγομδ, [5ὲ 

αἴθ ΧΥ͂Ι, υπὰ ΧΧ. ράς ἀδβ ἰβοκγαίθβ νογβί πιο ἀδθου οἴει ἢ ΊΘΠΘΥ 
Βιπάίθη ΥἹ 1884. μ. 95.29 -- Βυ. Κ οὶ], Αηδίδοία ἰβοογαῖθα 1885 μυ. 9495, οἵ. 
ΟΠ ΠΟ τ τ ἵν, ΚΙ 88. ῬΊΠΪ]0]. 1885. 0]. 810 -- Α. Ῥ.ΠρΡΡΙ, ΑἸκίθί 5, 80- 

Κνγαΐίθβ, ᾿βοκγαίθβ : ἢ] θη, 8. Χ1, 1886 Ρ. 1818 --- Η. 5 ΟἸπ1 0 6. Οπαοβεϊοηυπι80- 

ΓΑ ΘΆΓΙΠῚ βροοίπιθη. (Ομ θηϊδίϊο (6 ᾿Βοογαῖ}8 οΥγατοπο ΧΎ],, απᾶ ΠΟΥ ΓῸΓ 

περὶ τοῦ ζεύγους, Ρτοστ. Βιχίθ δ 1880 -- Πογοτ, ΑἸΚΙθ 65 ναῖον απ Β0 ἢ ἢ 

ἴῃ ἀθγ ἈΠ δ οΥθ βόα], Κυθηζηϑοι 1881 --- Εν. Νον Δ οι (6 ᾿βοογα 5. περὶ τοῦ 

ζεύγους οταίίοπθ (ΧΥ}) οἱ Τ᾿ γδίδο κατ᾽ ᾿Αλχιβιάδου ργτίοτο {(ΧΙΝ) ἡπδθδι 68 

Θρ σι ἰοδθ. Ομ πη οπίδίϊουοβ ἴῃ ποη, ΕἸ ΌΌΘΟΚΙΙ 1888 μ᾿. 40814 -- Ε. Ὠτόταρ, 

ἀ6 ΙΒοσγδῖβ. ογα ἢ Π15. 1 1614} 1008. ἀπ  ]ΌΠ 65. βοϊθοῖδο, ζαῃ ΠΥ ἴ, ο1888, 



-- ΟΧΧΥ -ἷ-΄ 

ῬΏΠοΙ. ϑαρρίθιη. ΧΧΙ 1896 μ. 389,55 --- ἵνὸ ΒΥ ἢ 5, ἀδ5 {γα ίβοπο Ῥογίτγβϊ 
ἀν Οτίθομθη, Βου] η 1896.}». 4983 505 -.-- Κα. Μεγ Θτ, Οθβομίοπίθ ἀ65 ΑἸέθι ει Π|8 

ΕΥ̓͂ 1901 ρ. 506|7. 

Ῥγοχίπηϊβ ἈΠηΐβ ἈΒΟΥθο πᾶ οϑὲ οὐὔδέϊο οοπίτα Ῥαβίοπθη) 66]6- 

ὈΘΥΤΙ πὶ ἃγρθηΐϑυπ] 46 ἀθροβιΐο, οαἱ ἴπ οοάϊοιθαβ δὲ ἀρὰ συβιηπᾶ- 
[ἴδο8. Εξα] 8 Ἰηἀ1{π|8. οϑὲ 

͵ Υ. Τραπεζιτιχός (17). 

κδπο ροβὲ ᾿,μδοράδοπηοπίοβ ἅππὸ 894 ΟὐποΙΪΒ οἰα880 ἀρὰ Ομϊάαπὶ 
ἀθτϊοίοβ δὲ πιατὶβ ἀοπηπαίοηθ ᾿υγαίοβ ΘΟΠΊΡΟΒι 8 ΠῚ Θ886 ἰθβέϊβ ϑϑί 
οταίονῦ ὃ 86: ἄλλως τε χαὶ Λαχεδαιμονίων ἀρχόντων κατ᾽ ἐχεῖνον 

τὸν χρόνον τῆς ϑαλάττης. ϑ'οἠ πιᾶτο, αἰοὰά ΑἰΠΘΗΙΘΉΒΙ απ Πιθγοᾶ- 

του θὰΒ ἔμπο ἀρθγέιπι οὐαὶ (οἵ, 8 19. βᾳ.,. 51 86.). ἴᾶπὶ ἴηἀθ ἃὺ 810 
91, οαπὶ ΤΉΙΌγο Του 6. υσῦθ5 δα Τδοθαδϑιηοηίοσγιπὶ θα το θρ ββοί, 

Ἰδφάϊοιβ οἱ ᾿ΤοΙ θυ 8. Οὐ πι ΠΤ Ι Π πιαπὶ ἃ [0800 ἀβαὰθ αὐ ΗΕἰοάϊπ) οηὶ 
ΟΙα886 ἰθπουθηΐ, ΟΠ ΠΊΘΤΟΪΟ ἔθ σι πὶ ῬΘΥΙ Ο]οβαπῃ ἔπι. Νϑαιθ ΤΉγΑΒΥ ΠῚ 
χρή ο, ααὰθ ἅπηὸ 389. ΟΠ γα πὶ σαὶ Ῥοπίο ἃ ρῬϑυίο]ο ἐπι 

γϑδέϊξιί, αἰΐτα πὰπο ἀππιπὶ ΑἰΠοηἸθπβῖ θα ἘΠ ΐθπὶ αἰαῖ, ΘΌΤη 

ΤΔΟΘἀ ΘΠ ΟΠ ΟΤΉ ΠΏ ΟἸ 8818. ἴ8Π| ἅππηὸὺ 88 Απαχῖθιο ἄπο ΑΥΠΘΏΙΘΗΒΙ ΙΒ 
Οὐσιτγουοί, ϑαίγγΒ ἀπΐθιη, ΡΥ] Π0ΘΡ8. ΒΟΒΡΟΓΒΒ, 4 οαπὶ ϑοίογὶΒ 
Ραΐίγο αὐδηϊίαίθ σοηϊποέιβ ούαΐ, ογδίΟἷθ ἔθη ροῦο δά Ὑἱγι8Β ἢπ 
Ἐγθ6 ΤΠθοήοβία. ὀρρυρπαπάα Ἰηξογίδοξιβ θὲ ἀηπὸ 398,2, 51 ΠΙοάοΤο 

ΧΙΝ 93. Πάθβ οβί. ἄῆπὸ 8817, 8ὶ ϑ'ομαθίργιιβ (πιο. Μὰ. Χ ΣΧ ΧἼΠΙ 

8718 Ρ. 424 8η.. οἷ, ΟἿΑ ΤΥ 2 πο. 109) Πιοάουϊ ουγοσθπι γϑοῖθ οουτοχὶ. 

ὦτα ἀθ. δια οΥαοθ πη ΤΎΔΡΘΔΙ ἸΟᾺΠΔ ΒΟΓΙρΡί8 ΠῚ ΘΒΒ6 πέρ ΔΏΠΟΒ 

894.1. Ρτορίαβ δυΐθ. ἃ 8ππὸ 9591 ἀῦθββθ, οὔη βίο ἶβ []]δοὶδ 

οδθβαπι φῬτοάιχοῦῖς, ΡΥΟΌΔΌ1]6 οβί. 

1)8 οτα τ οη δ ἀποίονο ὙΠ} ἀοοῦ θ᾽ ανθγιπί, ροβίαυδμι Η. ΑΝ οἰῆιιβ 
(1810 1 Ρ. 1122) ϑαπὶ εἰθοϊα πη οπθιη ΒΟΡ ΒΒ. ΠΟΆτη 6886, οὐπ8 ΟὈΪ ΘΟ 0 Π68 

'πῃ Ῥαβίοιθυ. ἔπ ἀαπηθηῖο οατοτθπί, βαβριοδίιβ οί. Αἰαιιθ ἱπιρΡΥ 18 

οἸοουἕῖο οὔἴδηπβίοηι ἔμπ!ε Βοηβοίοτο (6. ἰδίαι Ρ. 84,0, οἵ, 94, 1851] νοἱ]. 1 

ν. δ), Καγβοῖο, Μογανβκίο, «15οοῖο (ΤΠ γοβυθυιοίο ΠῚ 1810 ρ. 

15). ὰϊ ἰαῖαπιὶ βαθρῖι5 Δα πηϊβδιτῃ, Ρ γαβίην Δ] Πα δίθηβ ηϊὰπ οἱ 

ΡΥΓΘββαπι, (ἰΠ οἴ ]0 68. ἈΠ αιλὰ8. ἃ ᾿ΒΟΟΥ ΑΓΒ δι ἀΠΠ Θ Θἴ68. ἴῃ σΘΏβιπι γοοᾶ- 
σογιηξ, τ ἰβοογαῖθηι διοίογθι γοουβαγθης, (πηι εἰἰν ογβ αἴθ πη θα α] ἀ6Πὶ 

Ππ]  Π 6. Προ, θα πΘ ἕλπηθ ἢ. δι σι θη ΐο ἔγθϊ8 ΠΟ 8. ̓Ἰοθὲ ογ΄ Ομ ΘΙ 

Ιβούγαεὶ ἀὈΙαἸόᾶτο, ξθηϊπι ᾿βοογαΐθιη. ἴῃς ὙΑΓΙΒ ἀἸσθηϊ σΘΉΘΡΙΌΒ, 

ΠΠΠ10. Θιϊαιη ἰἢ γαΥΠ 5 ΘΠιβάθτη σΘ ΓΒ Οὐ ΠΟ Ἶ 118. ΔΙ᾿ ύθτι8. γΆΓΠ ΠῚ 

86. ῬΥΒΘΒΕΠΕΙΒΒΘ. ΒΌΡΓΑ ἴᾷπὶ Οαἰχὶ: [18 Θὲ ἴθ. ΑἸΟΙθάθ ργαθαϊοδηάο, 

Αἰλπ5. ἴῃ. θ᾽ σασαὶ ὁοηἑ 6114 ὀχ σογαπα, 4105. ἢμς ΟΠ] χὰ ἢ} οδιβὰ 



-,- - ἈΟΧΧΥ -- 

ΒΤ ΡΠ ΙΟΘ Θηδυταπάα δὲ ἀθίθπθηάα, αυϑοιπὶ Αϑρίπϑίοὶ ἰηάο]θβ οοη- 
γϑηϊ. Νὰπι 4018 Θυμηάθπι οἐϊαπὶ δἰ] αϑηΐο ΓΘΠΊ βϑῖ8β ἰοα Ῥοΐξιΐβ8θ 
ἰδ 101 Ὁ 5ϊπθ υ116 εἰ ̓ ἑαοπθ ἸΟΡΌΡΤΑΡἢΙΒ. ατθ Ἰη δὶ σΠ]8. ΟΥΔΕΪΟΠΘΠῚ 
ἤδηθ, αᾶθ ἰπίοῦ ἰβοογδῖβ οὐδέϊομθβ ἰπά θα ]θ8 ἤογίαββθ ργδᾶθ- 
βίῃ Ἰββί πη δέ, σομηροβυῖ, πὰ ᾿ρ806. οπγβίιβ ἡ [οσθηβθη {ΠΠ1π8 
ἔδοιπάϊατη Ππβίγα πα πη ΘΧΘΠΊΡΙΟ τπιβι18 δῖ, οαπὶ Θ8Πὶ ἀϊοίϊοπΒ ἰβοογαίθϑθ 
γοβίϊρία ἀροῦίθ ὑῬγὰθ 80 ἴϑοστθ ἰυσϊοαγοὶ (46 ἰβοοῦ. ὁ. 20). Αἰαιθ 
ΒΘὨ ΘΠ ΒΤΉΤῚ ΟἸΓΟΌΪΕΙΒ ΘΟΠΟΪΠΠΘ. ὨΘαῸΘ ἐδιηθῃ τὶρίάθ θῖν] ζοτυηηξὶ 
Βιἴ, ΘἸΟΓΙΠῚ ἈΠῚΙ 8 88Π0 ΡΟΥΘ ἀθηηοηβίγα ἶναθ τηοάππὶ ΓΆΓῸ 
Θχαθηθιαῖ. ΕἸἼσΌΓγαΘ ποῖ ἀθβαπέ, οἰϑὶ σχήματα αυδθ ἀϊσυηίαν ἰογρίϑηδ 
(ρταθίθυ δη ἢ θϑίτη, αἀυᾶπη ΠριΓα ΠΏ ἀΡΡΘΙΪαγΘ ΠῸ]0) τᾶγο ἱπυθηϊα ΠΥ 

(οἴ. ὃ 8 ταῦτα συμβουλεύειν... αὐτὸν ἐπιβουλεύοντα τοῖς ἐμοῖς, 41 μανίαν 
χαὶ ἀμαϑίαν οἷο.). (ὑοπίτα ἤριγδθ αὐ ᾿ΐα ἀϊοαπι σοποθγέαἐϊγ8θ ὙΘΓΘΟΥΤΊΙΠῚ 

αὐ ἤσθπι ἀρογίθ ργοάππε, νϑὶαέ ἐστὶ ρῖθχ Ἀγ ρόρμονα ὃ 46,17 (οἵ. ΧΤΧ 2228), 
ΘΟΕαΧχ Ῥταθοῖβῖο ἢ 28 (οὔ Τ|6 10), ροϊγβγηάθία γάτα (δ 2, 34), σγθΌγαθ 
ἱπέθυγορδέϊοπθβ (οἵ, (4116 Ρ. 84 84ᾳ.).. Θυδθ οὔπὶ ᾿ΐα βἰηΐ, οὐ ΔΙ᾿ ῈΠὶ 
ἈΪἸα ΘΠ 5Β0Ρ}ἰβέϑηη δα οἴογθΠ] ΟΥΑΓΟΤΪΒ ΠΑΌΘΘΙΠΙΒ. 80 Π6 Ρ͵8θ- 
οἸαΥἰββίπιο χα άθπι βου ρίουὶ ἀθάθοοσὶ ϑββϑί, ποὸη συἱάθο. Νιπγαπι οἱ 

Ρουβρίουδ ΟΥ̓ ΙΟΠἾΒ ΘΟΙΠΡΟΒΙ ΝΟ οἱ βᾶνᾶχ ΔΓΡΈΠΙΘη δ Οἢἶ8Β ἱπυ θη 10 
ΒΕ ΠΕ ΠῚΠΠῚ 8 ΤῈΪΒ τη ρΊ βίσ πὶ ἀθηγοπδίγαηξ, ααἱ ἰαηΐα 801] 6γἐϊα σϑτὰ ϑρὶὶ, αἵ 
ἰηὐγιοαία οδιι586 ἀθύθηβίο ΠΟΠΏ 1118 δυΐα πὶ ἀπ] Ὀῖρστια δὲ ογϑἐϊο 8 Βα θα ἸἐἸοἶαθ 

ἱπάϊοϊατα πους. (ἀὙΌΒ81) γϑτὸ στϑέϊο 68, 4] δοίϊοιθπι δὉ ογδίογθ το] αἰδπὶ 
ΠΘαῸΘ Β101 ἰρβϑὶ οοπβίασθ ΠΘΠ6. ΟΠῚὶ ἰὰτθ Αἰοο ὁοηγθηΐγθ ἀγραΐθ 

οοΠδἰαΒ ϑϑὲ ῬΤΟΌΒΓΘ, 5112} ἴρ88 δίαιθ ν. ἃ. (4116 ραμθ τϑίιϊαυ: πιῈ8. 
ΟΥΎ ΒΙ458. 115 νυ. 142, 329,84 -- Ομ γί βιίδη, ἰγαηβὶαῖ, Οογδη. 1386 

Ρ. 885,89 --- Β΄' Αθη, Η. ϑδίατκο, ἀθ ᾿Ιβοογαῦβ ογα οηΐθι15. ΤΟΥ βὶ θ 118. ΘΟ Π]6Π- 

ἰα 108 ΒΡΘΟΙΠΠΘ ἢ ΡΤ πλπ. ) 6. ογαιϊϊοηθ Τυαρο 8, Ὀ᾿ββοτί. βροτοὶ, 1848 -- 

1.. Κα 867, 988 00. Τ, 01458. ΡΉ10}. ΧΧΤΠ 1856 ρ. 856 54. --- Ο, ΡαΥγγοῖ, Ποπιοβίπὸπ 

οἱ 568 σομἐθιηρογαῖπ8, ἤδνὰθ ἀ685 ἀδχ τοῦ 685 1818 Νον, ρ. 401 84. -- Κ. 
γΥ. Μοταν κί, Βριῃουκαησθὴ χὰ ἄθη Αἰ ποθ Εδάπογα, Ζ26 {50 τ ἢ, ἃ. 

ὄβίοσγοίοῃ. Ογιπηδβ. ΧΧΧ 1879. Ρ. 4078 -- Ρ, Τ,. 6 4116. ἀδ ἰβοογαι 8. οὐδ! [006 

Ττδρθχίτοδ, ) 5βοσέ, Τῖρβ. 1588. -- αγοβ86, ΌΘΥ ΙΒοκγαῖθβ ΤΥΆΡ λ ἶΚοβ, ῬΥΟΘΤ, 

Ατηβίδα ἐς 1884. -- ὦ ΠΓΟΤῸΡ (8 ᾿ΙΒουγ 15 οὐϑι!οπθ18 11 οἰ Δ} } 8 φαδοβί ἢ 65 

Βοθοίδο, ΦψδῃγΌ, {, οἴ855. ῬΉΠΠΟΙ. ϑαρρίοπι. ΧΧΙΠ 1898 ρμ. 885,68 --- Ῥ, 68}16, 
Βοϊτᾶρο χὰτ Εὐκί γα ἀον ΧΥΤΙ. θά {(Τγαρολὶ Κο5) 68. ἰβοκγαῖθβ ἀπ ΧῈΓ 

Εγαᾶμα ἴπτοῦ ΟΠ ΘΙ, Ῥγομτ. Ζ|{{8} 1896. 

Οταξοητπὶ ἔουθηβαπι Ἀρπιθη οἰδυαϊέ οὐαίΐο ΟΌΪὨ ΤΠΒΟΣΊ ΙΕ 

ΥἹ. Αἰγινητιχός (19), 
αιϑπὶ ἴῃ Αθριποίασιπι ᾿ἱπάϊοῖο ἀϊοίδπη οδ86 ἀθ ΤΠ γϑαυ ] οοἢ! οὐϊῃβ- 

ἄδην ΒΙΡ πὶ πογθαϊαίθ ποίαπαπι οβέ. [)6 ἐθιιρογθ, απο οἰΐπὶ ἴῃ 

σοὨἐΓον βία [Π]{, -- (ὉΤΑἷβ Θηΐπὶ οἱ (τ βέϊβη ΟΥΆ ΟΠ Θπὶ ἐθπιρου θα 8 



-- ΟΧΧΥΤῚ -- 

ΒΆΘΟΌΪ Υ ] ΕἸ Π|}ῖ8 Ἀβου ρβουαπί, Οἀοῖγ. ΜΈΘΙ]οΣ {ΠἸΌΘΥ ΑΘ ρΊ πϑ οι Πὶ 
1817 ρ. 181) ροβὲ δηθὰ 361 Θᾶπὶ ΘΟΠΙρΟΒΙ 8 ΠῚ 6886 βέβίῃ, -- 
ἀπ θϊα]ο πα} ]ὰ το] τοία θὲ, μροβίχααπι Β]αββῖὰβ οἱ Μοηϊ 8 Βα ὈΝΠ 8. ἀθ 

80 απδθβίγθγιηί. ΝᾺΠῚ οὐπὶ οΥαέϊο αν ΑἰΠΘηΙθπδὶ Ῥγὸ μα] ἀδρὶ- 
πϑίϊοο βογρία δῖ, θ᾽ θὸ ἐβηίαπὶ ἐθηροσθ οοριατὶ ρμοίθϑίὶ, αυ0 

εἰὔθσαπι ποῦ Αϑριηθέμβ δὲ ΑἸ ΠΘΠΊ ΘΠ 865. ΘΟΙΠΠΙΘΤο πὶ (ἐπιμειξία) οταί:; 

αυοά ἱπάθ 840 δηπὸ 404, ΄χὰὸ Αδρίποίδθ αν Αἰ ΘΠ ΘΠ βιθι18. ΘΧρυΪδὶ ἃ 

Τιγβαπᾶγο στρ πο! δυιηΐ, πβηὰθ δ δίπιῃ 390,89 ἀπγανῖέ, αιο ΘΙ] πὶ 

Ρἰγαίσατη 1 δοθάδθπιο!Ἱ β ΘΟ Ποἰ ἐπέ ι8 Ὁ ΑΘΡΊ 6 8. ὁο μέγα ΑἰΠΘΗ ΘΗ Β68 

᾿ποορέθμη ϑϑὲ. οάθηι δυΐθιη ἐθιηροτο ᾿βοοτγαΐθβ ροβί ᾿ἀππὶ ἀροσίιπη ἃ Ὁ 
Οὐ ΙΟ ἢ 118 ΤΟΓΘΠΒΙ ΒΒ. ΘΟ μΡΟΠ ΘΠ 418 νἹἀ θέν ἀθβε 880, Αἰα 6. ΔΟΘΏΓΤΑ ΓΒ 

ΟΥ̓ΔΕΙΟῺΪΒ ἐθηηριβ δὸ ἀθβου αν, αποΐ ἰθβίίον. "ΤΉ γΘβυ ]οο 8. Ρ] ΤΙ Ὀ1Β 
(ἀπο π8. {Ἰ ιβνθ ΠΗ] ΠῚ} ΔΒ μοβὲ ῬαΓαΠῚ ἰηβη αι ἃ Ῥαβίηο οχ- 

ΡῬυρσηδίαπι (δ 18) πιογίπια οδὲ (οὗ, δ 20 βα., 24). το ἀθδιποίο ΒΟΙΤῸΥ 
ΘοΥπια πα ΓΘΠῚ βίαι τ τ Π|608. ἀθέῃ! (δ 81, 43). Ῥᾶττβ ᾿πβῈ]ἢ ὙΘΓῸ 

8ηΠῸ οἰγοιίου 893. οαρία Θβί, οπὶ βϑα!ο, αὰ δὲ Ῥασὰβ δὲ ΒΙρἢπιβ 
ορεπηδίαπη ἀοπιπαίίομθ ΠΠθογαΐαθ βυιηξ, -- - ΤΉ γαβυ] ἢ πὶ δὲ Βορο]ηι 

6. ΠυΠΠΘΙῸ Ορἐπηαίιπι ἔμπβδθ Μη Ρ. 11 οβίθηα!ε οο! δε δὲ 18, 

80, 1 -- , πἰδὶ ροβὲ ριυρηδπὶ δρια Οπιάσπι ἅππὸ 994. ΘΟΠῚΠΊΪΒΒ8ΠῚ 

οοηβατὶ πο ροζιθτὶε: ααοά ἀρϑτγίθ ἐθβέαίαν Πιούονιβ ΧΤΥ͂ 84. οἱ δὲ περὶ 
τὸν Κόνωνα... χαὶ τὰς Κυχλάξδας νήσους προσαγαγόμενοι κατέπλευσαν 

ἐπὶ Κύϑηρα τὴν νῆσον, οἵ, Χϑηορι. Ηθ]]θη. ΤΥ 8. 7. ἩΗϊηο ΤΟΥ ΠΌΠΘΠὶ 

ΑΘρΊοίοαπὶ 8ηπὸὺ 3591] νοὶ 390 δὸ ᾿βοογαΐθ βουιρίαπι θβ8θ ἔδο!θ σοπη- 
Ρυϊαίατ, ἀθ οαΐπ8 Π6 ἀπ ]ξαο πα} ] δέ, ααοηϊαπὶ ΒΕ} Πππὶ ᾿βοστϑέθιπι ἃ 
800} 1 παῖ 8 ἀθπηοπβίγαϊ να ἈΠ] 0 πη ΤΟΙ ΒΒῚ ΠῚ ΟἸΗΠΙ Θχ ρᾶγίθ Θχ ῃϊδθί. 
τ νόγὸ ΠΙγβομίριαβ (Απποίαεϊοθβ οὐ ἴοαθ 1849 μ᾿. 47: ,(Οἀοίθγυτη 
δῆς ΟΥ̓ΔΙ]ΟΠ ΘΠ ΟῚ 6886 βοογδίβ 864. Ἰοησο ΤΊ Θ] 1 Υ]Β ποίαθ ΟΥ̓Δ ΟΤΊΒ, 

8.118 ΒΙΠΊΡΙΘΧ οὐ ΠΒΓΠΓΆ]1Β. Βα ]8 ἸΠ1ο 15) οἱ ροϑὲέ θὰπὶ ΗδΙ θογέβηνα 
(εἷ, ρ. ΟΧ ΧΙ) ἀθ ογδίϊομθ ἤδὸ ἡ ἀἸββι να" (ΠΟ ΌΓΑΘΕ5) αν ΟἸ 81 δαηΐ, 
Υἱχ γϑῦθο υἱάἀθηΐαῦ ΟΠ ΠΙ ΘΟ Πα Θ886. 

ΟΥ ΒΙ 855 13». 3850 -- Οητίβεῖαπ, ἰγαυδὶαί, Θουτηδη. 1880 Ρ. 940,45 
-- Ναββᾶυ Νοοτήον ίοτγ, [βοογατ8 ΑδρίηοίϊοηβΒ (ΧΙΧ) οἱ βδϑὶ οτδῖίο ἀβ 
ΟἸτγοηῖβ πογθαάϊιαϊο οὶ. {Π|π} 8] 60} 1880 --- Ηἴς, Μη ὁ, Ῥτοϊοσοιηθηαᾶ ἰπ [ΒΟΟγα 8 
Λορκίποίοδη, Πἰβεογί. [ρ05. 1899. 

ΑἸΐογα ἀπο απὸ ΒΘ] ΙΓ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠῈ ΠῚ ΟΪ 5818 ΒΟΡ ἢ ἸΒ[1088 σομ θὲ 
ἀθοϊαπιαίίοπθβ οὐ δαἀπογίαεϊομθβ, αὐαθ ΘΧχ ἰθῃροσ πὶ γαίοπθ ογάϊπδηᾶδθ 
δά οχίριαβ ἃθθυ πὲ πὰ θ᾽ σαἰταίθβ, ΟῸΠῚ ΡῬγαθίθυ ΟΥΔ ΠΟΘ ΠῚ ΟΟπίγδ 
Βορ ἰβίαβ βπῖθιβ ἀποήηπηπιοᾶο σϑγεϊβ ΟἸγΟΙ Ποῦ θη ἤδτη π0}}Δ νἱγὶβ 



-- ΟΧΧΥΠΙῚ -“-- 

ἀοοίβ ἀυδ᾽α οη 9π) ποη ἰμϊθοθυῖϊξ πα 8 ἃ ΠΟὈΪΒ ἀθῆῃϊθ 860 ἰοοο ροββὶΐ 
οοηϑέϊξυ!. Ογάϊηθπι ἰαπηθη ΤΥ Ομ πὶ Δ] Ια 8 οαπὶ ργοθ Δ} 1 αὲθ ἀθοϊὰ- 
ΤΆΤΘ ᾿Ιοθὲ, 1110 ροβιία σα 06 

ΥἼ1. κατὰ τῶν σοφιστῶν (8), 

α8 ΠῚ 86. ΘΟΠΊΡΟΒΙΪΒ8θ, ΘΕΠῚ ἴἢ ἰπΥΘ 68. ̓ πδεϊπθ πη πϑροίϊο γϑὺ- 

ΒΑ] οοθρ ββαί, ᾿βοούαίθβ 086. ἰθϑεϊβ ϑϑί ἴῃ Αὐτἀοβὶ ὃ 198: ὅτ᾽ ἠρχόμην 
περὶ ταύτην εἶναι τὴν πραγματείαν. Αἴαιθ π΄ ΟΥΑΙ Θ. ἰρθὰ ΔΟΘΙΓῸΘ 
1 ΘῸΒ ᾿ΠΥΘὨΪΓαΣ, αἰ 86. ἀ οἴ γῸΒ 6880. ῬΧΟΤ βου πη, ΄αοπιοῦο ἰπ ἰἀϊοῖο 
ὁοπ θη θη πὶ 811, ΟὨΓΙΟΒἔδε8β υἱάθι οὶ οὐ ἀναγ ἶαθ ΡῬΥαθοθρίογθΒ 

(ἢ 19,230). Ῥοῦτοὸ οθγίαπιίηα ἀθ προ 8 ΓΙ ΔΒ. ΟΥΑΙΟΤῚ ἰασὶθ ϑὲ 

Ἰο ΟΣΘ. ἰρπο ΟΠ ΠἾΠῸ ΠΟ] ΘΟΏΨΘΗΪΓΘ ἢπ ΑΠΕΔΟΒῚ ΡΥ δι αν ΒΟΤΊΡΙΟΥ, 

ΟΣ ογαιϊοἶβ Θομ γα ΒΟΡ ἰδία. ΒΌΠΙ ΙΔ ΠΊ ΓΟρθενιε (οἵ, πηρυὶπβ ὃ 216 

84.). ἴπῆπιοὸ δὰ} Υυἱΐαθ ἤπθιῃ ΤΟΥ ΟΠ ΠῚ ΟΓΘΏΒΙ ΠῚ), 188 ἴρ88 ΠΟῚ 8110 
Ἰαυθ οἰἱ πὶ σΟΠΒοῦ ρβογαῖ, ἰαηίορθτθ ραδαὶϊ ᾿Βοογαίθηη, ὑΐ Θ8 8 ὈΓΟΥΒΕΒ 

ΟὈΪ γοπὶ ἄγ τη] πθυὶξ (οἵ, ΧΧῚ 11). ὕπάθ. ϑὰμπι νΥἱχ δῃηΐθ ΔΠΝῈΠῚ 

291,0, αὰο ἐθπιροῦθ ἔογθ ογα ομθβ γα ροζΖι σα οὐ Αϑριηθίϊοα. οοπάϊδθ 

8, 1 τηδοϊβί Γῇ ΘΧΒΕ 5806. ΡΙῸ οογίο ΘΟ] Πρσιτγ. ΝΘαὰθ. ἔδιηθ 

αἰέτα ἀππὰπὶ 590. πλ]ίο ἀθβοθπάθτο ᾿ἰοοῖ, αυοπίαπι οὈβίαί ἨοΙθμαθ οἱ 

Βυβῖρ 18 ᾿δυἀαίομθβ ἀπ) οὐαίοθ Ομ ΒΟΡ ἰϑίαβ ἃγίθ Ἰϊραίδο, 
4αδπὶ οὐαί ἴῃ ΑμμΠάοδὶ 195 (ἀπηὶ 853) πιυ]τὶβ ἈΠΠΪΒ ΤΠ ΠΟΥΘΙῚ 86 

ΘΟ ΒΟΙρ 5888. αἰδυιπαν (ὅτε μὲν ἣν νεώτερος). 

Ασουγαίβ ἔθη ρ8 ΟΥ̓Δ ΓΙΟΠΪΒ ΘΧΡΘάΙΓΘ βία πθταῃὶ Ρ] αἰουβ ΡΠ αΘαΤΟ 

ὁοπιρᾶγαίο, 41 Πομουβοαπι ποὺ ἀ8 Ἰβουγαῖθ Ὑδεοϊπίατῃ οομεηοί 219 Α: 
δοχεῖ μοι ἀμείνων ἣ κατὰ τοὺς περὶ Λυσίαν εἶναι λόγους τὰ τῆς φύσεως, 

ἔτι τε ἤϑει γεννικωτέρῳ χεχρᾶσθαι" ὥστε οὐδὲν ἂν γένοιτο ϑαυμαστὸν 

προϊούσης τῆς ἡλικίας εἰ περὶ αὐτούς τε τοὺς λόγους, οἷς νῦν ἐπι- 

χειρεῖ, πλέον ἡ παίδων διενέγχοι τῶν πώποτε ἁψαμένων λόγων, ἔτι 

τε εἰ αὐτῷ μὴ ἀποχρήσαι ταῦτα, ἐπὶ μείζω τις αὐτὸν ἄγοι ὁρμὴ 
ἡειοτέρα᾽ φύσει γάρ, ὦ φίλε, ἔνεστί τις φιλοσοφία τῇ τοῦ ἀνδρὸς διανοίᾳ. 

Ναπι οὰπ αὐ τ ογατουίαθ ἀἰοβουρίίο ΠΠ1|ὸ ἃ ϑοογαίθ ἀαία 369.) εἰ μέν 
σοι ὑπάρχει φύσει ῥητοριχῷ εἶναι, ἔσει ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν 

ἐπιστήμην τε χαὶ μελέτην ᾿ἰδίθπὶ ἔογθ γε θ᾽ οαπὶ [βου ]β βοηςθῃ 

ᾳυδάγοί, ααδπι ἴῃ οταϊοθ οὐμίνα ΒΟρἸδίαβ ὃ 17.18 ρμγοροβυϊέ, 1106]- 
ἰοσῖμ. ΠΠΟσαμη. ᾿ηΐθυ 86. πΘΟΘββι τα 61} ΠΟΡΆΓΙ ΥἹΧ ῬΌΒΒ6. ΒΘΙΒΡΙ ΟῚ 

οβί. θάμ ΘὨΪινοΓΟ γα]. ἀν ΐδη8Β ἀθδθγο, παῖ {αἰὰ σοοΡ δὰ 

οταιοπἶβ ᾿νε 5. ἴθπιρὰβ ἀδἤηϊθάμθι. πΔ6 Ἰσούθπια. ΝΘρθ ἐθ 

ῬΠαθάνὶ ἰθιηροτο οὐϊδιη απο, νἱ ΓΟ  ΟΟΟΙ ΒΒ ΠΟΤ πὶ ὙΘΠΘΠΙΘΠ ἐἸΒΒ1ΠΊ8 
θβὲ σοπίθῃξίο, οαπὶ Δ}} 14, ᾳυοά ΑἸ} 6 ΘΟΡΊ ΔΙῚ αυ ἀΘη] ΡΌΒ88. οΘη86- 

αἰ, ορἕϊθ 56 πα θθγθ βίαταδηξ. Αἰααο ἢ -ττ ΟΠ ΙΘΙΩΟΤΆΌΟ ΞῬΡΘΠΡΘΙΌΠΙ, 



-- ΟΧΧΙΧ - 

Ἐφ παγάξαπι, ὔβθηθγιπι, ϑῃΒοπ ἢ] πὶ, ἩΠοάϊαπι, ΑἸ τοομπ (1890 

ϑ, 26,27) ἰϑγοκίυπι, [πιπιϊβοπίατῃ, ΟἸὨστιβέϊατη (Η] βίον. ἐξ. ατδθο.᾿ 1905 

Ῥ. 454) --- ἰΙβοογαίθπι ἃ Ρ] αἰοπὶβ ἰῃ ῬΠΏΔΘαΓΟ ργαθοθρίβ ρθη θγ8 οχἰ βεϊπηδηί, 
αυοηῃΐθηι ΒΕῈΠῚ ΠῚ ΠῚ ΡΠ] ΟΒΟΡΠ απ, ροβίᾳιδπη τηθίοῦ Υἱσέα θη) ΡΟΒ8Θ 

ἀοοθῦὶ αἰβουίθ ποραυϊββοί, Ὀθηθυο πὶ ἀθ {ΠπΠὺ ἱπαϊοίατη ἐθ}1580 Θ0Ππ066- 
ἀϑηάυῃι οπηηΐθο ΠῸπ 81. ΠῚ --- φοπηιθιογαθο Βακίαμι, Ῥ] απ ΚίαπΠ), 

ΒΙαββίυπι, ἤγομπαπι, Π 1 Θ ὈΘυσόγιηι, Βουρκίαπι, Β᾽ ΘΟ θοκίατμη, Ναίουρ πὶ, 

ΗοϊΖζηθγυπι, Ηοἰζιρθγατη, (ἀομη ρΘΥΖί πὶ --- ΟΥ̓ΔΈΪΟΠΘΠΙ οΟμσα ΒΟΡ ἰδέ 8 
ΡΓΙΟΤΘΠΙΙ Θ886 δἰγπιαπίὶ, αυδπαοαυϊάθη) ᾿βοογαίθβ ἃ Ρ]ίουθ ρογίθοίυϑ 
ἴδ} ΟΥ̓ΘίΟΣ ἀθβιρπθέαυν, ααοὰ ᾿ἰυἀϊοῖπη δὰ ογδέϊοπθβ ἔΌΥΘη868 ῬΘγΕΠΘΓΘ 

ΟΠΙΪΠΟ ΠΟ ΡοΒβὶἑ, ργϑθβου πη οὰπὶ ογαίϊο ᾿υγβίδοα ἴῃ ϑοάθπηι Ῥἢῃδθατο 
οατρία ποῦ ἰπ 1 οἰ 8} 18. βὶῖ, 804 διηδίοσια. Θαυογαμη ἴῃ ΥἹΓΟΤΆΠῚ ΟΘΥΐΔΠ]ΘῺ 
ἀθβοθηάθσθ ᾿ς ὑθοῦβο βϑῃξθηςᾶπι ἰϑηςαπηπηοάο ῥτγοΐθβϑυβ ἀθ Ῥ]δίοῃθ 
᾿βοογϑεϊβ ἈΘΠΊΌ]Ο, ηἶδὶ ἔοσέθ θὲ τῃθίου δὲ Ῥῃ]]Οβορ 8 νϑτθα 118 οοηρτιδ 
ΘΧ ΘΟ ἔοηΐθ Πδυβθειπὲ (ουίαββθ ὁχ ἀποῦγπιο [ΠῚ] 10] ᾿. 511, 
18 βᾳ. Ὦ 1618, οἵ. ἀοπηροῦζ Ρ. 109). [Ιπαϊοίαπι γϑῦο ἀθ ογδίϊοπὶβ οοπίρα 
ΒΟΡΒἰβίαβ ἐθιρουο οχ Ῥ]δίομθ πη 16 σοηβίαυθ τηϑη βία πι δέ, αῸΒΓΘ 
4αδθβ οΠ 6 πὶ Π|ᾶπὶ ἴῃ πιθάϊο πὰπὸ ΓΘ Πα 6 τΘ νἱἀθίιγ ἐπ 881 ΠῚ ΠΔ Θ88Θ. 

Αὐ ρϑιοὶβ ὙΘΥὉ8Β ἐπ ἀθ ογδίϊομΐβ ἤπθ αἰββθυθηάαπι ϑβὲ, 4ΌΘΙα 
ΤΠ ΠΟΙΠ) 6880 Αὐρθγαθ (1Π| Ρ. 1.2) ρυϊμηυβ ρϑυνιάϊ. Ναὰπι ροβίαᾳιδπι 
ΟΥΓΒΙΟΙ ΔΓΕ ΠΠῚ ΒΟΥ ρίοσθθ (οἷ... τὰς χαλουμένας τέχνας γράψαι τολ- 
μήσαντες) τοίαίανγιε (δ 19,20), οἶν}} 8 ἐβοιηάϊαθ ἀϊβοὶρ] 8 πὶ, ἰδπιθίβὶ 
πλϑὶΘ ἃ πίσσα Ῥσγδθάϊι! ααἀ ἰυβεϊ πη ἢ}18 ανίθ ἰπδέϊξαὶϊ! ροββθιξ, δὰ 
υἰγέαίθη ἐδηιθη ΡΥδθραγαπ ἀϑηη δὲ θχθγοθη θη αυ1 49 ΠῚ Δρ 1881 ΠῚΒΠῚ 
6886 δββου (δ᾽ 21): αὐϊθυθηᾶπι γογὸ ἀθ οδϑὶβ ᾶθο ἰΐβ 806 ὨΒΌΘΙΘ 

ἴρβθ οορπου ββθί, 860 ἔμο}]θ 4}}1}8 θοαιθ ΡὈΘΙΒΏΒΒΕΓΤΙΠ), 6886 (ὃ 22). 

[8πὶ ΔΌΓΟΠΙΡΙΓΣ ΟΥ̓ΔΕΪΟ β'πθ ΘρΊ]ορο, ααθπὶ Ὁ ογαίίοηθ δαμηοάππὶ ρθΥ- 
ΡΟΙ δ οὲ δὰ ἀθπηοηβίγαἐϊοηθπι ἔδοία ἀΌΘΒΒΘ. ΠῸῚ ῬΟΒΒ6 ἰ106 ΟἰΑΓΙῸΒ θϑὲ, 
αοπῖϑηι οΥδίου Θ᾽ ρα Ἰββί πιι8 ΡΘΥΌΓ αἰ ομΘ πὶ 8110] ἢ 86 ἃ ΠΔ ΠΘρ]οχὶ. 
υΐη οἰΐδηη ὯΘ ῬΘΥβ ΙΒ οἢἶ8 αὐϊάθπι οὐ οῖο ΡΥΟΠΙΪθ8ο0 πποίαβ θϑέ, αυοὰ 

ἰμσιο ογϑίοσθ δοοὶάϊββθ ἔδοι!θ νἱάθβ, φυδπάοαιϊάθπιὶ 86 ρϑἐθίβοί τ πὶ 
6586 ΠῸῚ αἰά βθηέϊαί, βοὰ οὐν' βϑηξίας ΡΟ οἰ 8 δὲ: ααοα ΡΓΟΙἸΒΒΌΙη 

ΠΟῺ ἴῃ 80}014 6. ΤΥ 118, 86 ῬΥΌΟΡΔΙΆ ΠῚ ἴῃ ΟΥ̓Δ ΪΟΠ 6. ̓ρ88 ΘΧΒΟΪ θη ἀ ΠῚ 
[Ὀϊ880 υϊνβ οοποθάοθί (οἴ, οἤδιη τοῖς ἄλλοις φανερὸν χαταστήσειν 

Ξεὸ ΟΠ θ 18 4118, ΡΥ Θβουξπιὶ 1118. φαοσαπι ΡΟ] ΠἸοἰΐα οΥαΙΟΥ ΟΥΙ ΤΠ ἴὮΒ 

ον, οἵ. τὰς τῶν ἄλλων ὑποσχέσεις διαλύειν). Τοπίᾳιθ 'ρ88 υϑυθοσατη 
σΟΠΒίγΟἷἿ0 ΟΥ̓ΔΙΪΟΏΘΠῚ πλΠΠαἰα πὶ 6880 ΡΙῸ οοτίο ἀθοϊαγαὶ, αυϊᾶ ργᾶθ- 
ΒΌΠΙΡ ΙΟὨἷΒ ἔοσταα ἵνα δὲ μὴ δοκῶ ἀϊδοθρίαϊομθηι πυπαῦδηι οοποϊ αἶὲ 

(οὐ. ΕὙΟΒΌΘτ ρου -ἀθθαιθυ, δὰ Τγϑίδαι ΧΙΠ 98 ρ, 862,8, ΑἸΌτγθοί, 

Ὄγογαρν, ἰβοσγαῖβ οροτγὰ 1. } 



-- ΟΥΧΧ ---- 

ΔΒ ΘΒ ΘυΟἢ 6 1885 μυ. 84). Ουϊά νονοῦ ἴῃ Αμεαοβὶ ὃ 276 84., υδὶ 

ΒΘ ΘΗ ΔΤ ΟΥΔΟ ΘΧ ΟΥ̓ΆΙΟΙΘ ΘΟΠΕΤα ΒΟΡ ἰδίθβ ἀροῦῖθ γϑρϑαζι (οἵ. 

γοῦθα ἴῃ ὙΠ 21 οὐ ΧΙΧ 274 γμῖαμπθ δοῃρυπθηξ 8), ΘΟΓΌ ΠῚ 4α86. 1Π|16ὸ 6- 
ΠῚ ΒΕΠΠΠῚΔ ΠῚ ΒΘΙΥδίδΠ) ΘΕΒ6. ἴδ} ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΪΒ {ΠΠΠπ|8 ἈΠΟΠΥΠΙΙΒ ᾿ΠΘΓΡΥΘΒ 
ΔΗ} 1818. (ὰ] ϑϑὲ ΑἸρθ]β Μα1) Ρ. 108. οἱ ᾿ΐθσαπι θυ τ ἀθοιι- 
ουαπί, Αἴααθ ἢ Θ46Π1 ογαίίοπθ ὃ 198. ᾿βοογϑίθ8 856 ΟΠ αἰ ΒΟ ΡῈ} 85 θα 61 
ἈΒΠΘΙΘ δὲ ἀἰββουθιθ δἰψαθ ἴῃ ΡΆΘ]]οΟ Ῥγοοϊ μην. (Δα θι15 ἀθ οατιβὶβ οἱ 

Ζγοθδθ οἱ Μαθηβοιθγο (Θυδοβί, ἴβοον. ρ᾿. 4, οἵ, ῬΆΠ]οΙορ. ΟΥ̓ 1899 
Ρ. 96 54.) ογδίϊομβ ἱπέθρυ απ {6 ΕΠ} 118. ἴᾶπὶ ᾿σ άθπὶ ΟὈ] οὐδέιβ 81}ΠῚ 

(ΡΙΠοΙον. ΠΥ 1890 μ. 671,8) δὲ οἵμὴὶ τηοάο πη Δα ΥΘΥΒΟΥ. ΟὈπίΓα 

ΒΟΡ ἰβέϑβ ᾿ρίξυν ογαἐοπθιῃ, 486 Ἰμέθ 8 ΟἸΓΟΌ ΘΥ Θέ τ, ἈΥοΔ 8 γ ΘΠ ἢ Ὰ Ὑ8 

ΠΟΙ ἰδὲ βοιιοϊαθ ΟἸδηἀθϑ 8 ΘΟ] 118. γϑαϊπιθηάα, πο 1 1818. τ 6}}- 
σίοβο ἰβοθμα δὲ οοουϊίαηα ογθάθυθ ραύ θην Πα πηου δία (Ααϊβίο- 

6198 ἀπὰ Αἰἴπθὰ 1 μ. 380 π.).Ψ 

ΟἿ. Β1855 ΠΞ γν. 29 54., 240,42... 4. Εν. Βοίββοῃϑ δ, ̓ βοογαι 8 ογα το 
Δι νΘΥΒῸΞ ΒΟρ  δία5. ὁπ οοάἀΐοθ οοἸἸαία, Δ ΟΠΒ [{{6γὰγ, Αηα]οκίθη ΠῚ 1820 

Ρ. 85,88 -- Οῃγ βία, ἰγδηϑαί, ΘΟθεπλῃ. 1825. μ. 238,44. --- [ο᾽ν. Βᾷ ΚΘ. ἐδ 

οι] ΐομο Ῥ]αἴοπθηι ἱμέρου οἱ ᾿βϑοογδίθιη, ϑοποΙ οα. Πγρομιποηδία ΠΠ.844 

μν. 21.411 --- Οοαοῖγ, 51 8}}Ὀ0 8 πη, ᾿βοογαΐθα δα ἢΠΠβίγα 85. ῬΠδθ τὶ Ρ᾽ αἰ ο!ϊοὶ 
οὐ ίηθα, Ῥγοσν. 108. 1800. 06]1.. ὅροημ6), Ιδοκγαΐθα απ ΡΙΆῖου, ΑὈΠ ἢ]. 6 Υ 

Ὀάᾶγοῦ. ἀκα, ἀδν ΥΊββθηβοῃ. 1855: ἰἄἀθι, ῬΏΠοΟΙΟΣ. ΧΙΧ 1868 Ρ. 594|88 -- [,60ρ. 

Κουνδὶίηα, αἀἷθ ΡῬγορῃοῖίθ ἴῃ ΡΙδίομβ Ῥηδοάσιβ τη ἰβοκταῖθβ δα δ σόρθῃ 

ἀἴθ δορρίθη, Ργομν. Μαυθαγρ ἰ. δι, 1800 --- Εὶ θα ρς, ψὶ ᾿ΒΟΚΙΑΙΘΒ, 

ΡΒΠῸΟΙΟΣ. ΧΧΥΤΙ 1808 ρ. 115|80 --- Ε. Ρ] απ κΚα, Ρ]αἴος ὈΥ61] ἄθου βοκγαίθα, 

ρδ18 1 Πιββουί, {6ῃ. 1817] -- 208. οτ ὕθυ, αἷς ἢδάθ 65. ᾿βοκγαίθα σόρθη αἷὸ 

Βορ ἰδίθη ἴῃ ἰἤγρη ΒΟ θ6 χὰ 66. ἔγασο ἅθον ἰδ ΑΟΥ̓ΑΒΒ  ΠΚ,ΒΖΟ1 (168 

ΡΙαιο  βοποη ῬΠδθάγαβ, Ργορι. ΤΟΒΟΠΘὴ 1812 ---  Εὺὶ δ Βοος, Θυαογίξυν αυ]α 
ΘΧ ναἰϊοίηϊο ἀρ Ιβοογαίθ ἃ ϑοογαΐο ἰη δχίγοιηϑ μᾶγίθ Ρ]ι τ Ρ]αιοηΐοὶ ἤδοίΐο 

αἰεὶ ροββὶί δὰ ἀθπηϊθπ πὶ (θα ρι5 40 ἀἰδίοριικ ΘΧΔΥΆΠΙῚ" 6556. ΟΧΙΒ ΠΗ. 

51, Βυιάννοῖβ 1875 -- . ἄγομδ, Βοιμουκαιρθι χὰ ἰδ ΑἸΒΡΙ  πρσ ὴ ἀπ6 86- 

ΖΘ ρθη ἴῃ ἀοΥ ΧΠῚ. απὰ Χ, ἤθύθ (65. ᾿βοκνγαίοβ, Ῥιόσν, θη. 1880, οἵ. 
ΑἸΌγΘοΝ ΦαΠγοδῦδι. 1885. μ. 823,84 --- Ὁ Η. (βρη θυ, ΛΟ ββι πεζοὶ (65 Ρ]αίϊο- 
πἰβοῖθη ῬΠδΙάτοβ, ἘΠοίῃ, Μαβ. ΧΧΧΥ 1880 μ. 131,51. οἷν ΑἸΡΥΘΟΝ 1,1. μ. 81,82 -- 

Ετ. ΒαΒοιῖ ἢ}, ἀϊθ ΑὈαββιιρβΖοὶ 68 μ]αἰοῃ βοῖθη Ῥηδίάτγοβ, ϑητο, ἵν ΟἸ888. 

ῬΠ]ΟΙ. ΟΥ̓ΧῚ 1880 μυ. 101,24 οἱ ΟΧΧΤΗ 1881 νυ. 651,10; 1 ἃ 6 πὶ, ἀδ ῬΙαἰοη κα ΡΠ ΔΘ ΤΟ 

ΘΓ ἸΒΟΟΓΑ 5. σοπῖγα ΒΟρΡ ἢ δῖ 5 οταῖίουθ αἀἰδβογίαιο, ᾿μἀχ Ουρι ίβνν. 1881 (οἵ. ΑἹ- 
Ὀγϑοῖ ῦ 1890 Ρ. 96.217}; ᾿ά 6 πὶ, ἅδου ἰβοκίδίθβ. ΧΠῚ 918 υμὰ Χ 818, ἈΠροίη. Μι8, 

Ά 1900 ρ. 514.81 --- ἡ. ΙΓ 6 ὈοΥροσ, ϑρυδομι οι Καὶ ουίθη ἐὰν αἴθ ΟΠ τοπο- 

ἰοσίο ἀθγ μ᾽ ίου βοιθη ΠὨίδΙομο, θυμοὶ ΧΥΤ 1881 μ. 841,42 --- ΤῊ. Βογακ, Εὔῃ 

ΑὈΠΒδηἀ]πβθη, πογαῦβσθυ, νοη ἃ. ΗΪΥ ΙΒ, οἰ ρχίς 1888. μ. 1840, νβᾳῇ. Ἀομας, 

δεϊης. 661. Αἢ2. 1584 ". 17 5η. Ξε ΚΊοῖηθ δοιγ. Τρ. 918.}9 -- Η, Β᾽ ΘΌΘ οΚ, Ζὰγ ΟἸτο- 
πΟΪορσία ἀθγ ΡΙδίοη βοιθη Ὠία!ομο, Δ τ, ἔ, Οἴα58. ΡΏΠΠ0], ΟΧΧΧῚ 1888 ν, 225,88 (εἴ, 

ΑἸΌΥΘΟΙ 1890 νυν 360,27) --- Ρ. Ναίοτγρ, ΡΙδίοηβ Ρηδθαγοβ, ΡΠ ΟΙοΣ. ΧΌΥΙΠΙ 1889 

μ- 611 84ᾳ.: [ἀ 6, {ποτα παησοη ἄσδν ΡΙαίοβ Ρηϑοάγαβ πα Τηθδοίοί, Ατολὶν 



-- ΟΥΧΧΧΕ --ἧ- 

ὕ. Οθβοῖ, ἀν ῬΏΠΟΒ. ΧΠῚ 1898 Ρ. 1.49. 159,86, ΧΠῚ 1899. μ. 1,32. ᾿ἀ οτη, ΡῬΙαίοΣς 

Ῥηλράϊοβ, ἤθγπιθα ΧΧΧΝ 1900 γΡ. 386,48 -- Ρ. ΒοἸΊ σι 6Σ, Ρ]αίοβ Ρῃδθάγοβ, Αὐοἷν 
Γ ἀθβοῖν. ἃ. ῬΉΪΝΠΟΒ. ΤΝ΄ 189] μ. 910,88 ---ὀ Ε. ἨοΊχπηθυ, ΡΙαίοπβ Ῥηδθῆτσιιβ 

απ ἀΐδ ΒοΟρ ἢ ϊδίθητσαθ ἠ65 βοκγαΐθβ, Ῥυᾶρον Βίπαϊθη 1894 --- Α, αογοϊκο, αἶο 
αἰ Ῥέχνη, ῥητορικὴ πὶ ἰἢγρ Οθρπθι, δυο ΧΧΧΗ 1591 μ. 841,81; ἰά 6 δι, 

ΙΞοκταῖθ5. ΧΠῚ πθὰ ΑἸκΚΙ ἄδηναβ, ΚΠϑίμ. δ[8. ΟΙΥ 1899 ρ. 404,18 -- (( ν, Ηο]- 

κἰη μον, ἅθον ζννθοκ, Κ᾽ ΟΥΑΙ αββοπς ὑπἃ Ὠδιίϊθγαηρ ἀθ58 Ρ] ἰοπ βοθη Ῥηδίά ΤΟΙ, 

Ἐδδιβ ΓΙῸ {. ἡ ΑἸ] 6 1900 5. 06 5.02 -- Βα, Μογοσ, Οδβολίοπῖθ ἀθ8. ΑἸ του ΠῚ8 

ΥΠΊΘΟΣ μ᾿. 381 5ᾳ. -- Ὁ, [πὶ 1856 }}. ζαπι ροροοπαι θη δίδπας ἀδὺ Ρ] αἰοη ΒΟ 6ὴ 

ἔγαβο, Ν. {8110}. ἢν ἃ. ΚΙαβ5. ΑἸίουί, ΠῚ 1899. ν». 540 8ᾳ.;: ἰάδια, αἴθ δ! Κοὴ Απ- 

μάθθη ἄθον ἀἷο Επίβιθ πη ρ8261} (168 Ρ] αἰο! βοπθη ΡΠ δοάγιβ, ΒΟΥ 6 Οοὺ ΒΒ ἢ, 

ΟΘΒ6Ή 180}, ἃ. Δ ΊΒΒΘη 50}. 1904. 0, 218,21 --- ΟΥ̓Χ οἰἴδιὴ οογηπηθηςαιοη88 ΜΙ δ  Π}165- 
561, δαηπορ, Βθὶῃπαγά , ΤΟΙ Ποῦ], ΚΙ, Νονακὶ, ΝΥ ΑΌΘεὶ, ΗΕ, 

Πμ τα] ΟΥΊ, δ Θη ἀἸδη αἰ}, ΘοδΊῖδο, ΗΠ ΚΊΪ, ἀοἸ μΘΥΖ"}, ααὰ8 πηθιηοσχανὶ Ρ. ΟΧΎ ΤΠ 54. 

Οὐπὶ οταίϊομθ οοπίτα ΒΟΡ ἰδία Ομ ροηθηδθ βὰπὶ ἰδυάἀδίϊοῃθ8 

ἄυδθ βορῃϊβέϊοαθ, αὰὰθ ῬΤΟΧΙΠῚΪΒ 18 Π) 8ΠηΪ8 ΥἹάἀΘηΓΥ σομβουρίθθ θ886 

ἴῃ. Βοθοτθπι ΗΠ θίθηδθ οὲ Βιυβιγι 8. ΑΘρΥΡΕΙ 

ΥΠΙ. Ἑλένης ἐγχώμιον (10) 

ΙΧ, Βούσειρις (11), 

485 ΟΠ ἰβοογαίθβ ροϑίθα οὐδίϊοη ΒΒ ΒΙΒΒΟΥΒ ἰοίαπη 586 
θάνε, ΒΘΡΪΟΥῚ οἷιβ αϑίϑι! ἐγ θαθυθ οτανοῦ. Αἰᾳὰθ οοΥ ἰϑβιηαπὶ ἢοο 
Β0]υπὶ ἐθ Βιυβί τ] ἀθ βοϊπιβ, ογϑίϊοηθπι ῬοΙγογαῖῖβ, ἀ08ΠῚ ΟΥ̓ΔΙΟΥ 
πηραρηαΐ, βουϊρίαπη ζαἶββο ροβὲ υγὉ]8 πιοθηΐϊα 8ΠῸὺ 398 ἃ ΟὐΠΟμΘ 

γϑβϊυΐα, ἀυογαπι ῬοΙγογαίοβ --- ἰθβίο ῬΒαγουῖπο ἀρὰ ΠΙΟρΘΠΘΙΣ 
[μαοτὶ. ΠΠ 89 --- ἴῃ ϑοογδίϊβ ἀοοαβαίοηθ Πη θη 065) παθαθταὶ (ἀθ χὰ 

Ομ θταΒ ΗἸἾΓΖΘΙ, Ππθίη, 8. ΧΕΙ 1881 μ. 239 8ᾳ... Ηδθὸ θῃϊπὶ 
ἀἰθοϊατπαίϊο, απ8πηῚ βοογαῖβ δοσιβαίου 8 οἶσοα Αηγίαπι οἱ Μο]θίαπι 

γα απ 886. Βα Β γ 18 ἀγραπιθηίαπι ᾿ἰηθρίθ πᾶυταΐ. 80 ἰβοονγαίθ (ὃ 4) 

ὉΠ8 οὐπὶ Βυϑιγἀθ ΘΟ ΘΙ οταίασ, ἃ 40 Ἰοπρίοτο ἰθηηρουὶβ ᾿πίθυγδ!ο 
οθίθ ποὺ αἰβίαί. Νϑᾷᾳᾷθ τηὰἱΐο ροβὲ οὐὔδίϊοῃθβ 188 αἀϊνυ ραίαβ 
ἰβοογαῖθβ ἴῃ διοίουθηι υἱα θέν ᾿πυϑοῖιβ8 886, ΦΙΟΉ Δ ΠῚ ΒΟρ]ἰβέδτῃ, αὶ 

Ρτορίθυ πιαξαίαπη νΥἱΐᾶθ οοπ ἸοΘ) δὰ ᾿ΠΥΘΠ68Β ἰηβεϊ θη ἀοβ ΠΌΡΘΥ 

ΔΟΟΘΒΒΙ886. αἰοίτασ, ἀπα θ᾽ 1118 ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΙ ΙΒ παχῖπηθ ρ]οΥαΡῚ αὐῆυπιδί. 
ΝρΥθ ἴῃ 80 ἢδθῦθαβ, απο ἴῃ οὐδ ομΐβ οοπέθχία. νυ]ραίο ὃ 50 ᾿βοογαίθβ 
86 ΒάΥΘΥΙΒΑΓΙΟ ΤῊ] ΠΟΓΘΠῚ παία ργϑθάϊοδί, αὐ ῬΟΙγοΓίθηι ἀΌΪ Πα ΔΘ ΘΠΔΓΙ ΠῚ 

ἔθυθ Θοθρίββθ δὲ ἀθοϊπηδίϊο ΘΒ ΒΟΥ θΘ το δὲ Ἰμάππι Πα ΌΘΓΘ Βαπιθπά πὶ 
θββοὶ. Νᾷπι ποὺ ἰῃβο θη ἀθυθέαν πιθιηογῖαθ γα] αίαθ ᾿η θ ΡΟ] αἰϊοηὶ, α89 
ΟΘΓ ΒΒ 6. 60. σΟρηοβοϊ αν, ααοὰ πὸ Βο[ πὶ γα νεώτερος ὧν χαὶ, 

8041 ϑεῖαπι σοηρστια τῶν πρεσβυτάτων οὐδὲ ἃ οοἀ. Γ ρῥγῃ. ἀὐϑβυηέ, δ] 
ἃ ΟΟΥΤΘΟΐΟΓΘ 2. 6 πηθηιοσὶα γυϊραία δάἀάϊία βυπί. Ροϊγογαίθβ γϑυὸ ροβὲ 
δηηὰμ 9580 Βοογαί! πο οὈἐγθοίαν!, ααοπῖδη) ἢθαιθ ᾿βοογδίθπη Ροβί 

ἰν 



-- ΟΧΧΧΠ -- 

Ῥαπθρυτοαπι οὐϊξηπιὶ ΟΠ 80 Ρ ἰδέα. ΤΠ ἸΒΘΥΤ ΠΟ ἴῃ ΟΘΓΙΒΠΊΘΙ ἸΟΘΟΒΙΠῚ 
ἀθβοθηάϊββθ ροίθβί ογϑάϊ οἱ γβίαια, οὐἷμβ πὰ} βαροῦθδὲ 80] ρέϊο 

ϑθηαΐηα Ροβὲέ δηπαπὶ 980. οοιηροβίία, Ῥοϊγογαιβ ἀθ βοογαίθ [106}10 
ΒΟΙΤΏΒ. δάἀνθυβδίι πηι) 9886. 0 Π10}}18. δά ΑὐἹβε θη ἐθβίβηε θα8 (οἵ. ΞΘῸΡΡΘ 

Οτδίοσθβ Αἰΐ. ΠῚ ρ. 204,5). ὥυδθ οὐ ἰΐα βἰηΐ, ᾿βοογαίθπι αἱ 86. ἴῃ 
γί ἴδπὶ ρῥγουθοίαπη ἀἸοϊξ (δ᾽ 1). ποππι}} 5. Δ Π}}8 Ροϑί τα πη ὁοη γα 
ΒΟΡἢἰβίαβ (οἶτοα ἀπηππηὶ 3852) Βυβίτι θη σΟΠΡΟβυϑθθ δίδει θιη πηι ϑβί. 

υδθ γϑῦοὸ ἤαϊξ ολιβα ΟΟΥΓΔΠ} Π]8Β {ΠΠ}π|Π8. αἴῖο βορ ϑέα. ἸΠΥΘΥΊΟΣ 

οἱ --- δἰ Βυροίημθβὶ ἤάθβ οβὲ (οἴ, θέϊαπι ὃ 2) --- ἴοτγιβ, ἴῃ ΟὐὙρτοὸ ᾿πβυ]δ, 
ἀθρθηβ Δἃ0 ᾿ἰβοούδίθ 800 βρθϑοῖὶθ αὐϊάθπη οοπη αίῖβ. ΤΘ ὙΘΥὰ ἰἈΠΊΘΩ 

ΒΕ ΠῚ ΠῚΆ ΟὨΠῚ ΒῈΡΘΙ ἷδ ἰσαοΐδίιβ οὐ ᾿αἸθτῖο Πα Ὀϊξ5 ϑϑὲ ἢ {Ππππὶ ᾿ΒΟΟΓΘ θη, 

οὐτῃ ἀγραπιθηίαμη τοιγβοίδη τὴ βαβοίρογοέ πη ηἶπιθ ΧΟ. ΠΘΟᾺΘ 

ΥΘΥΌΙΒ. ΠΠΔΡΤ ΠΟΙΒ. ἀρίπτη (ἃ 9), ογαΐουὶβ ργαοβέβ ὩΠΟΥΒ. σ]οΥαπὶ υἱοίοσὶδ 

ἴδοι! δὲ ᾿πντάϊαθ θχροβὶία ὁοπῆἤγπηατθ, Δ υθυβα τ πη ΔΙ 6 πὶ ἰσηο ὈΪ|ΘΠῚ 

51η6. οδιιβα ΘΟΠΙσΘγΘ νο] υἶββθ ρας 8 Απ ϑοογαιθ νἱηάϊοδηαὶ 
οδυβα ΘῸΠῚ ὙΘΥΌΙΒ ᾿ΠΒ0]Θ ἢ 118 ΟὈἐγθοϊδίογθ ῬΘΥΒΘΟΙΓ ΠῚ 6886. 6Θη80- 

ὈἰππΒὴ (υΐρρο χυὶ δάνθγβαγιαπι ἀθ ἀθοϊαπιαοθ ἈΠ χαα ἱπορέα, 0 

ἀθ ϑοογαῖθ ἱσποπηηἶα αϑοίο οαγραί, αὐΐρρθ αυὶϊ βοσγαξίβ ΡΥ θοθρίου!β 
ἸΠΘΠΊΟΥΔΠ) ΡΥΓΔΘΙΘΡ ἤππ ἸΟΟΙΠῚ 50] ΠῚ ΘΧ ΔΏΪΠΟ ΡΥΟΥΒΙΒ Υἱάθαξαν 

ΔΌΪΘΟοΙΒβθ. Αἱ Ῥοϊγογαίθπη ἴθ οὐαϊΐομθ αἰϊαθα ἰβοογαι 8 ΗΘΙΘΠΆΠῚ 
ΟΟΥ̓ΓΙΡΌΪΒΒΘ. ΠΥρΡΟΙΠΘϑῖΒ αὐ Ἠθίθηδιη ἐγαάϊαάϊ, απδθ Ὀοπαθ ΘΓ 018 

θβὲ ρἴθηβ. (δαΐιβ ἔβοιϊὶ τυϑηίο ἴῃ ἀγριπηθηίο 110 ΡΘῚ ΘΟΠΙΡΕΓΒΕΟΠΘΠῚ 
Ἰηϊθοία οϑὲέ (ὥσπερ αὐτὸς ἐχείνου ἐπελάβετο ἐν τῷ Βουσίριδι), υἱ 

Ῥοϊγογαίθπη οοηξαπιθ᾽ απὶ Ὁ ᾿βοογαΐθ δοοθρίμπη ΟΡΡΤΟΌΥΪΟ αἰ ξα πὶ 6886 

πὰ ηἶπιθ ἰπἦθ οοἰ ραίιν. ΟὈπέγασι πὶ κβἰπθ ἀπ θῖο ἀοοϊάϊ. Οαπβαπι 
σθγία πη ηβ ΡΓΟΠιρίδπ θϑθθ νἱάθο Ῥοϊγογδεῖβ ἴθ Ηθθηδιη ᾿Βοογατβ ἴπη- 
Ρϑέμ πΊ ρτ θη ον ἕαοίιπι, 410 Βορ ἰδία που ΤἬθίουθπι ἴθι {ΠΠ 5 70} 
ΡΘΥΒΕΓΙΠΡΘΠΒ [ἈΠῚΆ ΠῚ ἈΥΓΙΡΘΥΘ οὐπδίμβ θεαί. πὰ ὁχ τὸ Ἠρίθηδθ ἰδπάα- 

πη θ πὶ Βυιϑισ θ᾽ ῬυΟγΘ ΠῚ Ο880 ῬΓῸ οογίο οΟ ΠΟΒοΠΓ. 
ἴη Ἡφθίθηα γὑθῸ διοίον Βορ βίαι Δ] 16 πὶ πίοι οἱ ἃ 86 

ἴρϑο ορβουναηίϊα οὐϊέαπι (8. 14) ἀοπιυϊηδέιβ οβέ, Νϑαιθ ἀμπθῖιπν πη] 

οϑέ, αὐΐῃ ᾿βοογαΐθβ ἢ οαπὶ (ἑοῦ σίαο Ἡοὶθπα ΠΟ 8. βουγαία ΘΟ πμοο γα υ Θτ]έ, 

οὐἶπβ ἤάθηιν ἀθίθηηι ἴῃ Πἰργο: ἀϊθ Αὐησο ἐθὺ υῃθίουϊβοιθη ΚαυπΒί- 

Ργοβδ, αμγθίϊοθου ἔν οἴαβθ, ῬΉΠ]ΟΙ. ϑαρρίοπι. ΧΧΎΤΙ 1901] μ. 252,53 

οὐ 20 61. Ἰδιθηΐπι ἰᾳ, ψυοά ογαίοῦ ἠθ δάυθυβαυο ργδθάϊσαί, θυπΠὶ 

ἀθέθπβίοπθπι μοξβ. ααδπὶ Ἰαιιἀδέϊοπθπι Ἠθίοπαθ ΘΟΠΒΟΙρβῖββθ, ορεϊπιθ 
αυδάτγαςξ ἴῃ Ηθίθηαπι (ἰογρίαθ, οαὐτβ οὐπέϊοπθπι ΟἸΥπΡοαπὶ ρααϊο ροβὲ 
ἰπ ῬαπορΎγίοο Δϑιμ πα ΐοπθ θαι ρθγαπάηπι πὶ Ἠθίθηϑθ ὑϑυθΒ ἘΠΕῚ ΠῚΪΒ 
(δ 65) ἀρογίθ ἰᾷπὶ βίη ϊἤοαν. Νὰ ἐθαιρόσαμη ααΐάθηι γαξῖο οὐβίαί, χαΐα 



-- ΟΧΧΧΠΙῚ -- 

(Ἰοτρίϑι. ΑΕ ΡΠΟμἐἶ5 ἔθγο οἱ βοογαιῖϊβ ἀθαυδίθπὶ (οἵ, ΡΆ.- Ρ]ς. νἱὲ. Χ 
οταῖς. 92 Β΄. ΡΙδΐ. οτρ. 461 Ο), φαθηι ᾿βοογαίθβ (οἵ. θαι ΧΙΧ 155) 

ΠΡ ΒΕΓ ΠῚ ΟΟἸ 886. ὑγα Ἰξιι, ΟΘΠ ΘΒΙ ΠῚ Δ Δ ΠΠΙ1ΠῚ ΘΧΟΘΒΒΙΒ86. ΔΌΘΔΙ ΤΉ, 

ας Θὲ πὶ ΘΕΔΠῚ ἈΠ. πὶ Ῥαμθρυτίοὶ (380) νἱάϊβθθ νϑυὶ 80 βίπη]θ. Θαοά 

γΟΤΟ ΑΠΑΧΙΠΊΘΠΘΒ. [ἈΠ ΡΒΒΟΘΠαΒ ᾿βοογαί! Θχϑιρ αι δά πιά πὶ ἀθ- 
ἀἶββο ἀϊοϊξαν (ἢ ογαιοηἶβ ἈΥσαπηθηΐο βθοιπάππη ΘΟ ἤδοπθπ ἀυθπάδῃηι: 

οἵ. ΚοΙ], Απα]. ἴβοοῦ. ρ. 8. ννὄ. 8), 90 ἱπιρτοθαΐαγσ, αιοά ἀθαδ}}8 1}16 
Ασιβέοίθ! αὶ ααθπὴ οἶτοα δηθὰ 8062 ἴογθ ἤογιϊββο Πίοάογυβ ΧΥ͂ 7160, 4 
δυοίοῦ θβί, βθ πΟΠΠ}}}18 Ροβὲ 380. ἃπη18. Ὠἰβίουίαπι ῬΉ  ΡΡΙΟ πὶ ὁοπ:- 
Ροβυΐβθθ θη απάϊηβ προσ ἀοουέ (Ηθγπιδθ νο]. ΧΧΧΙΧ 1904 
Ρ. 430 -- ΑἸδΧ πη Θ 68. νοῖ Τ᾿ Πηρβακοβ 1905 ρμ. 12), δηΐθ ἀππὰπὶ 8710 

οαπὶ ᾿ἰβοογαῖθ Θοῃ σου βία ΠῚ Πα υἶβ8θ. πθαυϊξ, Νϑαὰθ οπιπΐηο ἰβοογαῦθβ 

ἐπ πῖοῦθηι ΠΠΠπ|ιπ|. αυθπ ΠΙοηγβὶυβ Η8]}10. ἴθ οὐ θι8 ΟΥ̓  ΟἢἾΒ σΘΏΘΙ ΘΒ 
πι]έο ροβεπαθπάϊ θ8680 πα ϊοαγι (ἀ6 [8660 ο. 19). ἰδηΐα δϑβειπηδὶϊοηθ 

ἰγαοίαυιββθ ρυξαπάμβ οϑί, αὐ 1108 οαθβα ρμοϑὲ Ῥαῃθργσγίοσηι ΘαϊδιΠ 
ΟΥ̓ οπΐ ΡΙαπΠ6. Βορ ἢ Ἰβίϊοαθ ὀρθγᾶσῃ ἀατοί. [πὸ Ἠθίθηδϑθ Θχογάϊι, 
ψφυοὰ οὐτὴ ἰδ α οηθ ΟΠΊ ΠΟ ΠΟ ΘΟΟΠΆΘΙΘΓΘ Αὐϊβέοίθ!θβ ἰᾶῖὴ δηϊπιδᾶ- 
γουῖ (τοὶ. ΠῚ 14), ογοβ οΟμέγα ΒΟρ ἢ Ἰϑίαβ ἀἰβοθρίβεοηθπι ΟἿΠῚ 

ΒΟΡ Ἶ 8.185. Δάν υβασβ ἀρθτίθ θχοῖρὶξ, αὐ ὁχ θὺὸ Ηθίθπδηι οὐπὶ ΟΥ̓Δ ΪΟΠΘ 

"16 αἴαυθ Βυβιτιάθ υίϊβ σοπἰ ποῖ) Θ886 Θ᾽ποθαί. Αἰαᾳὰθ ἴδθο 

ἴα 80 ΠΆΌΘΤΟ --- οοηέτα γοπαπὶ οὐ θη! πιπι, ἀ4ὸ8 τράδτραε 8ΠῚ 

Πυθιππιίοσιβ, ΚΙοῖπο Βομγ θη 1 190] ρν. 1236, οἵ, φδπι Ναίογριιπι, 
ΡΏΠ]οΙορ. ΧΤΥΠῚ 1889 ρ. 625 --- ορμβθο, τι ἰβοοσαίθβ ροϑί [ἀ1Π| 
ἀρθγία μη, 81 4 16ΠῚ ΟΠ ΠῚ ΘΙ ἰδ ἀπ ΟΥ̓ΔΙΙΟΉ ΘΙ ΘΟΗ Τὰ ΒΟΡἢἰβίδβ ΘΟΠΊΡΟΒΕ- 

ογαΐ, ρυϊπιαπι φαϊάθπι οὐπὶ (ἰουρῖα, σΘ] ΘΟ Υγῖ πη0 νυ ΒοσΓατη αὐἐϊῆοθ, οοηίθῃ- 

ἄθῃξ οὐαίουῖβ Ῥγαθβίβ ΠΟΥ ἰδ θη Β0] Ρᾶτγαγθυξ δὲ ρϑῸΪ]ο ροβὲ 
Ῥοϊγογαίθιῃ, 4] ᾿ην]ϊα ᾿πἤδέιβ πο ᾿διν ΡΆΓαΠπΙ Βοϊθηΐοι οὈ Γθοίαγνο- 
ταΐ, ΟΠΐ αἃ ΡΔῚ ουδὲ σοπίθπιηρέϊοπθ γϑἤαἐΥ ΘΕ  . 

πα τοβίδὲ αὐ αο ἃ ὥρθηρθ!ο ἰᾶπὶ Θχοοριίαία (συναγωγὴ 

τεχνῶν Ρ. 14), αὐδηι ΜΏΘΗΒΟ ΘΙ ΙΒ. Πρ {1899 Ρ. 271 54.) δηθα 8 
ΠΙ ΒΗ 115. ΔΙΉΡΙΘΧΙΒ. δὲ. Να οπὶ ἰβοογαίθβ (ὃ 32) (ἰογρίαπι ἱπίου 

ΒοΟρ᾿ Ἰδίαβ ἔπὸ ἰατῃ πηογέιοβ, 4οΪ ΤΠ ΥοΟΙΡΌΤ 6 ἐθιῃρου θυ ρου σβυγάα, 601- 

ΒΟΓΙΡΒΙββθηῖ, πα γα τ, ἨΘΙΘμΘ. γ6ΓῸ απο 9 ΠῚ ΘΕ Πλἔι1} ὙἹν 1} [Π- 

Ρυρπαν Υ, αὐ ΗθΙθμαμ 80 (ἰογρῖαθ ποπηῖηθ γα ΐαπι, βἰᾳυϊάθηι πᾶθο 

Ιβοογαϊϊΐ δηΐθ οὐυϊοβ ἔπε, ἀρ ϊοαπάλπι (ἰογρσίαθ θββθὸ αι [8ο- 
ογαίθπι ἀἰ ΟΣ 8. Ὁ] ἸΟΥἾ 18. ἀπο ΟΥἹΒ τα πὴ πη ἀθρόου ᾿ξ ΠῈ ΓΘΒΡΘΧΊΒ86 

βἰαϊποσαηῖ. (για πὶ βοηϊθηςαπι ΜΙ ΘΉΒΟΠΘτΒ, ποίομθπι γϑυθοτιι ἢ 2 

συγγράμματα χατέλιπον ἣμῖν -ο Βογιρία μοβὲ οὈϊθαπι πο ῸΒ ΓΘ αυθγαπ ες" 

ΠΪΓ ΠῚ ΙΒ Η 1: ΡΙΘΠΙΘΏΒ, Θυΐποθγθ βειι, Ὑθγαπι Θηΐπιγ τὸ (ἰοΥρὶαβ 



-- ΟΧΧΧΙΝ “-ἴ“- 

»ΒΟρΡ ἢ θέα", αυϊάθπηι, ἀαθπὶ αὐ [106}}} περὶ τοῦ "ἢ ὄντος (οἶγοα ο]. 84 
-α 4440 βουῖρι!) δποίοσθη ἰβοογαίθβ βἰρηϊῆοαί, ἐθηιρουῖθηβ ᾿8Π| 

τοποὐϊβ {ἰθαθηάαβ δὲ (οἵ. ΒΙαββίυτη 12 ἡ. 41). Οευὶ ροβέθα, δ.Πὶ 
δοιπἀΐαθ ἤαπηα. ΡΟ ]θπ8 ,ΥΠ θέον“ Θ880. τοὶ (ΡΙαί. οΥρ. 449 ΑἹ, 

»ΒΟρΡ ἰδέα πη“ ἀγίθαι αἰ  δούϊοθ πὶ ΘΧοϊΈ, ἀξ, ΒΟΡὨἸβέθ πηι “ βουιρίυτῃ Π1πὰ 
περὶ τοῦ μὴ ὄντος ,ΥΘ] τ Ἶθ86“ ἰὰγθ ργαθαϊοθίαγ, Ὠἶδὶ ἔοτίθ (ἑογοῖδθ 

ΠΙΘΗ ΟΠ ΘΠ ἢϊῸ Ταΐπι8 δοσαταίθ ποία πὶ 6886 βίας β. ἰθηϊπι ογρίδιη 

ἡϑΟΡἢἸβίδπι" 4110 απθοααθ ἰοοο (ΧΙΧ 2689) οὰπὶ ΡΠ ΟΒΟΡὮΪΒ νει βἐ!- 

οὐἱθυβ, Επηρθάοοϊθ, ἴοπθ, Αἰοπίθοπο, Ῥανπηθηῖάθ, ΜΘ 1880. ΘΟΠΙρΡ ΓΑΙ ΠῚ 

6886 ἴθῃθαδβ, αιοὰ ρυϊπηπι αυἰάθπι ἴῃ ΗΠ θηαθ ργοοθπλο δοίη πι Θβί 
αὉ Θχροβιίοπθ δα (ὑουρίαπι τ θίοσθη. ρϑγ θη 6. ΟΠΊΠΪΠΟῸ 86] πη ρθηάο. 

Οτοά οὑπὶ τϑραΐαυθυῖβ ἱπέθρστο ᾿αάϊοῖο, ΜΘ ΠΒΟ ΘΛ πὶ Θ᾽ αβα16. ἈΒΒΘΟΪΒ 8 

ΟΡΙΠΟΥ ΟΑΥΠΠ]ΔΥῚ οοποθάθβ (οἴ, ΒΙαββίαπι 1’ ᾿. 14). 
ΟἿ, ἀθὸ Ηβρίθῃδ πηαχίπιθ Β] 8585 113 0. 942,80 --- Ομτγιβεϊα ἢ, ἰὐβηβδί. 

αοηδῃ. 1890 Ρ. 412,81 οἱ 910,29. -- Η. βϑηῆθτι υδοβίϊοποα ΑΠΆΧΙΙΠΘΠΘ86 

866 μ᾿. 11 --- Εἰ Μδ855., τὰ ΟἔὀΒΟ ον ἀοΥ μα! ἰβοιθη Ῥγοβα. 1 ΟΟΥΡΙΔΒ 

πηἀ [βοσταῖοβ Πρίθηδ, Ηρφυπιοβ ΧΧΠ 1881 μ. ὅθθδ βαᾳ. -- Καὶ, ὔ ἀδοκε, ἄδ6Υ 

ΒΘ ΘΠ ρθη χ  βοῃθη ᾿βοκταΐθϑ ᾿οῦγοαθ δῖ θίοπα τηἃ ΡΟ. ΥΠΙρΟβίοῃ, 

ἘΠποίῃ, Μα8. 11] 1897 τ᾿. 628,82 -- Καὶ ΝΜ ἀπο οΥ, Ἰσοχράτους ᾿Ελένης ἐγκώμιον, 

ΕΠοίη. Μ 5, ΠΕΙΥ 1899. ». 248,10 (ςοηίγα [1 ἀἀδοκίπιη οὗ, Ρ. 2602.608) --- ἃ. Τ᾽ 616, 
Τοῦ 50})-ὐς50} 6 διπάϊθη. ΠΕ ἰβοκταίοβ ᾿Ελένη, ΗριηοΒ ΧΧΧΥΕ 1901 μ. 358,7] 

- ἔα. Μογοτ, Οδβονίομέθ 465. ΑἸ ουίαπιβ Κ᾽ Ι902 μ. 333 (Βιικίε 8 Ροϑί 818, 
ἰΐθῦ ΟΠ ΡΟ Υχ, δ Θποῦ δαιάϊοη ΧΧΥΤΙ 1805. 0. 192,91) -- ΟΥ̓ οὐδπι ὁΟπηπιθη- 
ἰδίοη 88 {ΠΟΥ ΘΕ] (1868. μ. 1718 54ᾳ.), Ζγοιιδθ 1880, Βουμκιὶ 1888 ν. 34, Ναίογριη 

1889 μ. θ25, ϑιιβθι  } 1} 1900. ρ. 514,81 αὐ οταιπθῖ οοπίγα Βορ ἢ Ἶδί85. απ 8.88, 

[πΐϑν δα πογίαίϊοπθβ, αὐ θυιβοιιπὶ πιά ρογαθ ἰαϊι αἰϊο ἀῦίθ Ομ ηθχὰ 
Θθβί, ργπηαπι ἰοοῦτη ἢαρθὲ ογαίϊο 

Χ. πρὸς Δημόνιχον (1), 
4π8πὶ δὰ Πϑπιομίοαπὶ ΗἸρΡΡοηΐοὶ ουϊιβάαπη Πα τ ποπάαπὶ Δ] ἢ], 

ΓΘΡΘῚΒ. ΔἰἸσαϊι5. ἀοχ] πδἰοἢΐ δα θα !απὶ (ἃ 86), τλϊββϑῃ Θπ5ὸ ΘΧ ΟΥ̓ ΪΟΠΘ 

'ρ88 ᾿ἰΙᾳαθί. Νϑᾷιθ ἴαπιθα ἀυδηΐο Ποαιοηίοιβ {16 νυἰχοσῦὶέ, αὰξ οὐἶιι8 
ἱπηροῦῖο οΡοράϊνογις, δὰΐ αποπιοίὶο οι] ΟἢΪ8 ἀιοίουῦ οὐπὶ ΗἸΡΡοΠπίοΟ 

Ῥαΐτθ 81 8} ΘΟΠΟΙ Ια  οσϊε σοπιρογέιπι ΠΙΆ ΌΘΠλΒ,, ΟΠ ΔΥΓΡΊΠΙΘΏΙ 
(Θβεϊ πο ηἶ πη), ΗἸρΡΡοπίοαπι Ογργίαπη ἔιιββθ, αἰοά Κι! 8. (Ἡγμδθ νοὶ. 

ΧΧΙΠῚ 1888 Ρ. 8714) πιυιῆπιο ααοάδιη ΔΙ πα ἶο ΡΆτιπὶ οορσηϊίο ἔγαβίτα 
οοπδίτιβ ϑϑί ἐΏ]οἶγθ, οὐμηὶ ἐππἠ απιθηίο ὁαγθας (οἵ, Μοϊβίου, {10 στὶθ- 

Ομ βομθη Πα] κέ ΠῚ 1889 ρ. 167,68, Ηφαά, Πβίοτία παπηπογαπι3 1898 Π 
Ρ. 818, 523,24, Ἐ4. Μογϑυ, Οἰθβομομίθ 465 ΑἸ θτία πηβ Υ 1902 ν. 200). 

Νραιθ ἀθ ογαίϊοπβ βοτὶρίοσθ θχρίογδίιμη ογαΐ, ααθιῃ ἰβοογαίομη οτᾶ- 
ἰοῦ πὶ ΕΠ ΒΕ ΘΠ) ΠῸΝ ἔμπΐθθο ἰηάθ ὧδ Ηδγροογδιϊομὶβ ἀποίοτο αἰΐααο 
(8. ν. ἐπαχτὸς ὅρκος, 0] οτγαῖϊο ἰβοουαῖ Αρο!οπίαίαθ ἐγ! νυ εα), πὸ 



-- ΟΧΥΧΧΧΥ -ν-- 

ἃ Μυτοίο (1559) οἱ Η. βέθρμδηο (1598) υἱτὶ ἀσοοῦ! δέϊατι δίχιιθ ἐπὶ 

οοπέθηδθογαῃῖ, Ργοθανθυπηΐ, ΘΥΙΟΘΤ ΠΕ --- ΟΥ̓Δ ΙΟἷ8. δα πη ταίογθβ δὲ Πα 6] 

ἀθίϑηβοσθθ ῬΑ Θχοϊίδηΐθβ. αυϊάθιη αὐἱὰ ἀθ ἴδὸ τὸ ΒΘ} 18 ΠῚ 
ἀϊβοῖρυϊο πθὸ ἘΠ ΠΊΪΠρΘΙῸ δοουγαιβ ἀθοϊαγαθάπηι πιϑηήδγ!, ααὶ 

αιυδοβέομθ ἐοέα βυυσπιπᾶᾷ οὰπὶ ΟΠ ρθη δα τοίγαοίαία οἷα (6 ἔΘΠΒΙΟΠῚΒ 

δατηϊπίοια Γιπάϊξα8β ουθγεέ (δ ῃγὺ. ἢ οΪα88. ῬὮ1]0]. Βυρρίθαι. ΧΧΥΤΠ 
1901] νυ. 318.442). Ναᾷη δὲ νϑυθοόσιπι ἀθ᾽ϑοίιβ πιϊἰτηθ ΡΌΓιΒ. δὲ οοτη- 

Ροβιῖο ἴῃ ἰοΐα ΟΥ̓ 9 η6 βέγιοὐθ δὲ ἱπηπιοΐθ οχ οοπέγατίο οοποθρίδ οἱ ἤριτ- 

ΓΆΤΈΠῚ 486 νοοδηΐαν (ἸοΥρΙ ΠΤ ἱπητη θυ 88 11π118 88. (οἵ, Νογάθῃ, 

ΑΠΕΚκο Κυπβίργοβα Τρ. 117) δὲ ᾿ϊαίαβ ἴῃ βϑιιβα αυϊάθπι ΒΆΘρΙΠ8 δά- 
ΠΙΐΒ88 (ὃ 8, 9. 11, 84, 38 Ὀ18) οὲ ογάο βϑῃΐθη γα πὶ ΡΙδὴθ ἱπσομάϊ 8 

δὲ ρυδθοθρίογαπι τϑίϊο θ]Π]Οβορ οι 80 ἰβοογαΐθ ἑοίο οδϑίο αἰ ουπαηΐ. 
Ῥδιοα νϑυθδ δαϊοϊθπάδ βιυιηὲ 46 αἰβροβι(οιθ οὐ ΟἾΒ, φυδ πὶ ἰοἰα ΠῚ 

ἐγ θυ8. 6 Ἰοοὶβ ὁοηβιἀθγαίθ οοποθρέαμμη 580 (οἵ. ὃ ὅ: ἃ) ὧν χρὴ "τοὺς 

νεωτέρους ὀρέγεσθαι: χαὶ τίνων ἔργων ἀπέχεσϑαι, Ὁ) χαὲ ποίοις τισὶν 
ἀνθρώποις ὁμιλεῖν, οὐ χαὶ πῶς τὸν ἑαυτῶν βίον οἱχονομεῖν), ὑπάθ 

σΘΠ απ ἈΠ ῈΒ οὐάο ἤππὸ ἐπγθαίβ 6101 ροββὶξ, 'ρ86. οἱἱπὴ ἄσοιὶ 

(ΡΒΠοΙος. ΤΟΥ͂ 1896 ρυ. 080.38). ΑἹ οτγδίϊοπθπι οὐμπὶ πιοο ρϑυδοίαπι 
ΠΟΙ Θ886. Οὗ 8 ΒΘη Θ ἢ 85 ἃ ὐοίοτο οχίγα Ὑϑυβ σα] σα ΘΟ ΟΠ ΘΠ 

βουρίαβ (ἴῃ βοῃθε ἶβ Τουίαβθθ γ6] ἴθ ππαυρίπθ 1106}}}} τϑοορτῖοῦ Δ] 1 απ 

1816 ΘΟ ΡΟΒΙΘΥΙ, ἴἢ Ῥγομρίι οβὲ βαβριοαν! (οἵ. Τπϑορπίάθι. ᾿πογο- 
ἔπη). Οεΐπ οέϊαι σοθβα! ο βϑηΐθηἑῖαβ Οὔ Θ᾽. ΘΆΓΘΥΘ. οπὶ γ θυ  ἰΕ 

Ἀρθοὶθ μοΐθβί βέδίαϊ, ααϊα ΟΥ̓ΑΙΟΥ ΡΥδθοθρίογιιπι. Ομ ΥΘ. οἴτπὶ ἰοοι  κ 

ΘΟ ραγαυ (ὃ 44), χυὶ σοπηπιδβ, ΠιδΥρ ΤΙ α8, οαΐθ 8. ἀπ ΓΘα8, ΟΥἢ8- 

πιθηΐα ἀἰϊὰ ἱποοιροβιία. βᾶθρθ οοπέϊηθηί. γαθίθυθα ἱπίθυρο 1168 
ΠΒΠΟΥΘΒ πιδ]ούοβνθ (οὗ, 25) μοβίθα ἴῃ ἰθχίμη. ΕΠ αΐα8. Θ586. ΟΡΙΠΑΤῚ 

᾿Πιοϑὲ, ππ5. ἐπηλθι ρΘΥ  ΠΟ]6. οϑὲ σομν ΠΟΘ Θ.. ΟΠ απ ΦΙΟΙΪ Π8. ἴῃ 

᾿παυϊγθο ρϑυϊοι! απ ἔποίδηλι8. ΟΥΔὉ θη θη σιι πὰ ᾿ποομβέμ 8 ῬΎΌ] 6 , 

[Δῃτῖβ βαϊίθηι, ααὶ οὐάϊποπι αἰϊᾳθπὶ ᾿πίθυρο Δ Ομ θ18 ΟΥΘΌΘΥΡΙΠῚΪΒ 

οἰ ϑοῖϊβ ΓΘΟῸΡΟΙΆΓΘ. ΡΘΥΟἸ ἢ αΐπ8. δὲ, ρἴαθθ ὀγγαν (οἵ. ΑἸΌτΘολ, Βου ηο 

ΡΙ]οΙ. ὙΘΟΠΘηβο τ 1889 οο]. 380,89), 

()υδοϑίο πὰπὸ οΥἰζιν, 40 ἰθπιροῦθ Θ᾽ ἃ 4αυοπαπι ἀποίουο ΟΥ̓ 0 

οοηθοία βὶἔ, αὰᾶθ οαππ ΘΡι  ἰβδίπιο πα αἰ 16. Βουῖρίου! ἀθὈθα αΓ, 

Θύδιη μη ΘΧρ οι ομθ ἀοοία νἱάἀθίυγ. πὸ ἰπάϊσπα ὁ886. Αἴηὰθ 

ἴΘΠΙΡὰΒ. ογαϊίοιἶβ δχ οἱοουἑίομθ ρ᾽απο (ἰογαΐαπα οορποβοϊζαν, αυδιιξ οἱ 

ἀϊα!θοίαβ σοπβιθέι πὶ νοϊιβίουβ νϑϑε σία βοσύδηβ (οἵ, ὃ 1 ϑαρσαλέως, 

160 οἱ 44 (συν)ειδήσεις) οὲ ἀδ]ϑοῖιβ νθυθογιιπὶ ΡΟΘί ΠῚ {81} 1ΠΒΙΒΈΘΠΒ 

οὲ ΘΟΙΠΡΟΒΙἶο ΘΟ Ομ ηθ αὐ  ν 8. 6 οομγατσίο ἔουτηδία, ἀθηίαιθ οἱ ἤρυγαθ 

δι ἰδεῖ αν 6 δὲ ἀγΠοϊοβἰββίπιδο (Βοὶ σχήματα διανοίας ῬΤΑΘΙΟΥ ᾿πέθ- 



-- ΟΥΧΧΥῚ -“’-- 

ΤΟ ΟΠΘ ΠῚ ἀπ8πὶ ὃ 49 ἀπ ᾽απὶ οπημΐπο ἀθβιιη δ) δὲ ὙΘΥ ΘΟ πὶ ΘΟΡ ΟΊ Ϊ- 
ΠδίΟΤΙ ΠῚ αυδθϑίία αἰβιϊποῖϊο, απᾶπὶ Ῥτοάϊοιιβ Βορ ἰδία ἀοοιθγαῖ, ἀρθϑτὶθ 
ἀθιποηβέγαπέ. ῬοσΙρίουθπι γ ΤῸ ἀοΟἰἸΒΒ᾽ ΠῚ ΠΊ, 6411 ΟΥ̓ΔΕΟΠΘΙΙ ΘΔ ΔΙ ΒΕ. 18 

4.881 ἱπαβδβῖξ, ἰρβῖαβ ϑέϊαπι οΥρίαθ αϑίδίθ βου 886 ἀρρασθὲ, ΠΟ 18ΠῚ ροβὲ 
δΙΐθπι οὐδέοτϊ πὶ 80 ᾿βοογδίθ Θχοι ἐδ πὶ οὐδ ϊο ΠῚ8 ἢ ϑοΐδίϊο ἰδέα ἐοἸθταπάδ 
Υἱχ ζυϊββοί. Ουθπὶ δαοίογθιῃ βορῃ ϊ!βέατῃ ᾿διὰ ἸρηοὈΙ]Θὴη ἔμ8ββθ, ΤῊ 90 - 
ἀοτὰπι Βγζαπίϊα πὶ ἀΐοο, αἱ οἶτοα δῆηππὶ 400. Αἰμθη}β νἱρθῦδί, 
Θααϊάθιη οχ Αἰπθπαθὶ ἰοοὸ {ΠῚ 122 Ὁ ΘομΊρΥΟθΆΥΘ δυ88 βὰπὶ (8 ῃγΌ. ἔ. 

οἾα88. ῬΈ110]. ϑαρρίθπι. ΧΧΥΤΙ 1901 τ. 842,48). ΙΌΪ Οδρμϊβοάοτυβ, 
Ἰβοογαίϊβ ἀϊβοῖίρα!υβ (ἐν τῷ τρίτῳ τῶν πρὸς ᾿Αριστοτέλην) ἰθδὲϊ8 θϑβί, 
ὅτι εὕροι τις ἂν ὑπὸ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἢ χαὶ σοφιστῶν ἕν ἣ δύο 
γοῦν πονηρῶς εἰρημένα, οἷα παρὰ μὲν ᾿Αρχιλόχῳ...., Θεοδώρῳ δὲ τὸ 
κελεύειν μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ ἴσον, Εὐριπίδῃ τε... 
χαὶ Σοφοχλεῖ... Ὁμήρῳ τε. .., ουἴὰβ ΤΠΘοάοτὶ ἀϊοίαπι ΟΠ) ΟΥ̓Δ ΟΠ 8 
δὰ Ῥροιηποπίουμη ἰοοο ὃ 38 παρασχεύαζε σεαυτὸν πλεονεχτεῖν 

μὲν δύνασϑαι, ἀνέχου δὲ τὸ ἴσον ἔχων, ἵνα δοκῇς ὀρέγεσθαι τῆς 

δικαιοσύνης μὴ δι᾿ ἀσϑένειαν ἀλλὰ δι᾿ ἐπιείχειαν ρΙαπο σοηγθηΐτθ ἴδῃ 
Κ ΘΙ 8 δηϊπιδάνοτεε (Α πᾶ}. Ἰβοου. Ρ. 99). θά οὑπὶ Κιϑι 8 ΤΉ ΘΟΔΟΤΌΙ 

11 ὰπ| βέαξιθτῖε ἔπ8ββθ ροθίδπι δἰΐαθπὶ ἱσποίιπι, Οδρ ἢ βοάοσιβ τὸ υϑτὰ δά 

ΒΟΡἰβίαπῃ δα θη «Π]οἱάθ. ῥγογοοαῖ, ᾳαυΐα ργαθέθν Τμθοάουιπι ροθϑίδβ 
ἰαπέι πὶ ΟΘΙΘΌΘΥΥΙΠΊ08. ΑὙΟΒ]οο απ, σὶρ  ἄθπι, ϑορἤοο!οπι, ἘΟΙΊΘΙΙΠΙ 

Ἰαυἀδὲ (οὗ. ὑπὸ τῶν ἄλλων ποιητῶν ἢ χαὶ σοφιστῶν). 'ΓΠδοάογαπι 
ΒΟΡὨἰβίαπι δυέθπι ΟΘΡ ἢ Ἰβούουο ΒΕ ΡΘΥΟΥΘΠΙ ΠΘΙΪΠΘΠῚ ᾿ΠΥΘΏΪΟ ΠΙΘΙΙΟΓαΐα 
αἰσηυπι ηἰδὶ Βγζαμπέϊαπι, ατὲϊβ τη θίουιοαθ πιδρ᾽βέγιπι Τυγϑῖα ν᾽" ἸΟΥ̓Θ ΠῚ 
(οἵ, ῬΙαί. Ῥμαθάνγ, 261 ΟἍ, 266 Ἐ, ΟἴὝδον. Βα. 12, 48), σαϊπβ οὐδίϊο 

δἐϊα πὶ ἔδο!]θ βαθαϊ ροΐαϊξ ᾿Βοογδ : Π8ΠῚ ἰ8, αἱ ρϑέγοπι παθαϊξ ϑοάθπὶ 
ΤἬθοάοΥὶ οορηοπίπιθ ΔρΡρϑ δίαπι, 'ἰρ8δθὸ ὁ Θεοδώρου ἀρρθὶ]]δίιβ οβί. 
γα θη. βοπίθηἑαβ Π|Π18, ΤΊ ΘΟΘΔΟΥ 50 Π1οϑθὲ δὲ Οὐδέ ὨᾺ 

Πϑιποηΐοθδθ, ῬΤΌΤΒΙΒ ΘαΒθ πὶ 6886. ἰηἢ(ϊὰ8. ἵνὶὶ Β]αββιβ (Αἰΐ. Βογθήβ. 

ΠῸ γμ. 281 π΄. 2), αὰϊ ἴῃ ΠΙΌΤΙ τηϑὶ σθηϑαγα {{ 0 ΤΊΒο 65. θη γἸ Ὀ᾽δ 

1904 οο]. 271) τϑὴ ἀρ θη ξϊτι8 ἐγαοέαν!ς Ἰοσαπὶ οτα οἷ ΠΘπιοηῖοθδθ 

'π απο πιοάσπι Ἰηἰοτργθίαίαβ: ἡ Παβέι Ππ 6586. ορογίθέ; ΟΡ ΠΟΙ ΘΙ ὙΘΙῸ 
ΔΡυἃ 41108 Θχοῖίθβ, ἴθ ῥῬΡοββθ ᾿ἰῃ]δέι πὶ Θ886. 5 146 πὶ ψΟΪΠΘΤΙΒ: ἰ8η 0 

Ἰηϊ δε 9 δου] αῖθηι ἐἰὉ] ρᾶγὰ.“. {(, ΠΥ ΒΙηη ἰδὲ ἀθο ἢ} σθηζ Θπίσθρθῃ- 

Βοβοίχζε: 8} 580}} φρόγθολί βϑῖῃ, πἀπὰ ἀθὺ Βομθίη, οὐδ ὈΘΒΒΘΥ εἰϊθ 
Μοιϊπυπρ, 416 πιᾶπ θυθοκί, ἰδὲ μὰν ἀἶθ, ἀἀ88 Π|8} 800} ἀΠρΘΥΘΟΠΙ 

βίῃ ΚὌηπίθ, γθηη πη ἢ ΠῚ 6} πνο ἔθ, ᾿Ἰη6πὶ ἀ16 ἄμσββοτο ΕἸ ΠΙρΚ οἱὲ 

υπὰ ἀϊθ Μαομέμηἰ 61] νου παπάθι βπἀ). Τηθοάουτὶ υϑγὸ 8 ΓΘ 81 ἃ 

Οϑρῃϊβοάοτο Αἰ]αίδιη ἤδπο ἔα 886 αὐβυιμαν} τ ἐ(βπ 0 σοι πιοο Ομ Βα ΘΠ Ύ {11} 



-- ΟΧΧΧΥΤῚ “-- 

6888, βἰ πη θη άδπι νϑτὸ ἰδιάθηι θαυ  δι18. δὲ ᾿πιϑε!ἶαθκ {,, ππδὴ 80}10 δυΐ 
βθίηθῃ Ὑοσίθ! Ὀράδομί 8θ01η, ἅμπββθυ! ἢ θοῦ ἀϊθ (ΘΙ μοὶ ππά 

ϑγθομεσκοὶς Ἰοθθη“). Ουδθ βᾶη0 ἰπίθῦ 80 ρυρῃᾶηί. ἀὲ Β]αββίιβ 
οαπὶ ΟΘΡὨἰβοάουὶ ἔμπὶ Πθιποηΐοθαθ θυ ργαθροβίθσθ πέρ} ]οχὶ. Ναὶ 
ΤΒθοάοτὶ πὰ ΟὈ] 46 ἀϊοίαπι τὸ χελεύειν μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖν 
δὲ τὸ ἴσον Β]45511 ᾿πίογργθίδίομθ δὰ αἀϊγθοίαπὶ τὸ χελεύειν πλέον μὲν 
ἔχε, ἐπαίνει δὲ τὸ ἴσον το]αἰαπι Θβί, ᾳυοά ἰδπηθπ ᾽ῃ οὐδ Οἤθ πὴ ΟὈ] ΠῚ 

τϑάἀδοξαπι ΤῸ Ὑθγὰ βοηῃδγοί τὸ χελεύειν πλέον μὲν ἔχειν, ἐπαινεῖν δὲ τὸ 
ἴσον. Οὐοπέτγαγία δυΐθπὶ βυπὲ Αἰμθηδθὶ υϑῦθα χελεύειν μὲν... ἐπαινεῖν 
δὲ, αὐὰθ δὰ ϑαμάθπι), δὰ ἰρϑὰπι πϑπρθ Τηθοάοτατῃ, τϑίθυθη 8 Θ880 
ἀἰ!αοϊάαπι 68ὲ. ΤὭθοάουΒ ἸρΊ ΓΙ ---- 60 πιθα ϑϑὲ 8 Ἰοοὶ Θχρ] δηδίϊο 
-- Οερμίβοάογο ἰθβίθ (ὅτι εὕροι τις ἂν... παρὰ Θεοδώρῳ τὸ κελεύειν 
μὲν... ἐπαινεῖν δὲ. .} υδ] !αίοπη οχ δ᾽ ἢἶβ οαρθββθηδηι) Θ8860 ἰπββογαΐ 
ἐπ π|, ΟὈ ΠῚ ἴΡ80 δϑαυϊἑαίθπι ἰδ ά αν]. 

Ῥαγέθυ Πϑιηηοηΐοθαθ βθηἰθηἐαπι Β]αββδῖαβ ΠῸῚ δὲ ἀββθοαίμῃβ, ααὶ 

ἸιΒ 1 πὶ ἢΠΠ|ὸ οϑτὲθ νἱἕαθ που πηᾶπὶ δὲ ρυϊποῖρίαπη ργθαϊσατὶ βέδεαϊέ. Ὑ Θγαπι- 
ΘΗΪΠΊΥΘΤΟ ΠΟ ᾿πδΕ 18, 804 ἴα πιὰ ΒΟΥΙΡΊΟΥΙ ἀπίθ οπιηΐα οὐταθ θβί, αἱ τὸ 

δοχεῖν ΟΠΠΪ 0118 ἴΏ ΤΘΡῚΒ Θὲ ΡΌΒ]1οΪΒ. δὲ ρυγ αι]8 Οπηηΐ πηοάο ΒΘΥΥ ΘΠ ΠῚ 
6856 ἀθοϊαταὶ: οἵ. ἱπηρυ μη }β ὃ 91 88ᾳ.: ... ἀλλ᾽ ἐνδοξότερος πολλῶν 
γὰρ χρημάτων χρείττων ὁ παρὰ τοῦ πλήϑους ἔπαινος... δόξεις 

γὰρ καὶ αὐτὸς τοιαῦτα πράττειν, ἵνα δοχῇς ὀρέγεσθαι τῆς 

διχαιοσύνης . .. ἢ δὲ καὶ τελευτήσασι δόξαν παρασχευάζει. 
Α΄ ΒΕΠΙΠΊΔΠῚ ΡΥΔΘΟΘρίοΟΥ ΠῚ ΟΠ ἶ ΠῚ, αἀὰ89 δ νἱΐαπη ΡαὈ]Ιοα πὶ ρθΥ- 
εἰηθηΐ, ἴῃ ππποὸ τηοάππὶ οομηρ] οί αγ: ὃ 11 οἱ γὰρ πολλοὶ... πρὸς 

τὴν δόξαν ἀποβλέπουσιν. ἅπαντα δόκει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων.... 
μάλιστα δ᾽ ἂν εὐδοκιμοίης, εἰ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων χτέ 
(οὗ, δ 2 τοὺς δόξης ὀρεγομένους οἱ θὁ68. αι8θ θχροβιΐὶ ῬΜΠοΪορ. ΤΥ 

1896 ν. 684,85, Ἰὐπηπιίησου Ρ. 482). Ουᾶτθ Ῥδγαρτρηὶ 51. Πδηὸ 
ὙΘΓΔΙῚ 6880 βθηξθηεϊαπι οἰυοθέ; ὡΡοϊθϑίδεθπι ἐἰδὶ ρᾶταῖο μὶυβ 

ΠαθΘΠαΙ ααδπὶ Αἰ}; βοὰ πθ πιράϊοοτγιἐαίθπιὶ Θχοθάδβ, τἰὶ --- ἰρβθ παιά 

᾿πν δ τυ χυϊθπὶ --- τ 8 ἰξϊᾶ πὶ βού τὶ ν᾽ ΘΆ ΓΒ ΠῸ Ργορίου ᾿ηγπηϊ- 

ἰΔίθπι, 861 ρυορίθυ δϑαυϊίαϊθπι" 1. 6. Τυβεϊαθ. [ἃ πὶ ἃ πὶ Εἰ] δβοϊβοαβ, 
απ86. Εἶθ᾽ σοπιρδυαπάμ ΠῸῚ Θδὲ εἰβὶ 0 ΒΡ66 16. να άδθ τηθαϊουτγι 8. 
Ουΐπ οἰϊαπὶ --- οΥ̓αίου ἱπαυὶϊΐ --- ᾿υβία πῃ Ραιρογίαίθπη αὐν} 118 118 .}8 

ΡΟΌ ΣΟ πὶ ΠΑΌΘαΒ ΡΓΟΡίΘΙ σ] ΟΥ̓ ἃ πὶ, 40 8πὶ 5.118 0518 ἀοἰποΙ8 ῬΑΤΙ: 

4026 δροτγίθ βἰσιη)ϊβοδίυν γνοτθὶβ ἐλπίσιν γε σπουδαίαις ὑπερέχουσιν. 

Οι νοτοῦ Πριηοηΐοθαθ διιοίου. πιριϊϊοου ἐδέθη (τὸ ἴσον) ἰαιάαὶ ἤθη 

ΡτΟΡίθυ βοπιθί ἴρβᾶμι, βοὶ ἀυοηΐδηι ἰπβε {ἴπ βρθοῖθπὶ αἴδοτί. Νϑαὰθ 
σοδοίαπι ἰαιιἀαὶ πιραϊοον ἐαέθμι, 5οα ορὶθιβ μ ἢ! θπέθ πὶ ἰ. 6, μοίδβίδίθμη 



-- ΟΧΧΧΥΠῚ -- 

ἴῃ πιοάμππὶ ΔἸ Ια απ πιθά πὶ Ἡ]Εγὸ σοθγοιϊ ἐδ πὶ, ἀ86. Ροββι θη θι18. διι- 
ἰοτιἐδίθπι οομ οἰ αὶ οὐ ποποόῦθπι. [πϑὑϊ 8 ̓ σιταγ ποη νἰΐδθ ἔπ πἀδιηθηΐαπι 
ῬΘΓ Βθπιθὲ ᾿ρ811ΠῚ ΒΈΠΊΠΙΙ δΘβε πη ηάτπι, Ἰά φυοά Β] αββι8 βἰαία, ρΡοπίζυν, 

808 ἤδιηϑθ ἐδηΐαπὶ ἱπβίγιπιθηέι πὶ ἀθοϊαγαΐιγ ἴῃ ἰοία Υἱέα δέϊαπ ΡΘῚ ἴπ- 

οομηηοία. ΡΓΟΡΙΘΙ δ πηαπὶ ἀρροίθηαπη. Νόπηθ ΤΗθοάογιπι δά ΐβ, 4] 
χελεύει μὲν πλέον ἔχειν, ἐπαινεῖ δὲ τὸ ἴσονῦ Ῥτοίοείο ΤΉ ΘΟΔΟΤΙ 
γΘΓΡῚ8Β ἃ Οϑρμἰβοάοτο οἰγοῦηβου ρεϊβ Πϑπιοηΐοθαθ βθηΐθηξία παπά νὰ]- 
σι ΥΒ, αἀὰ86. ΘΠ] ΟΥΔΕΪΟΙἾΒ ΒΠΠΏΠΊἃ ΟΠ ΠΟ Θοηγθηΐξ, δρεϊββίπηθ δά ππι- 

Ὀτγαΐασ, απᾶγο, υὐ ΤΠΘοάογπη Βγχϑηζιιπι ΟΥ̓Δ ΪΟἢἷβ δὰ ΘΠ ΟΠ ΟΠῚ 

δασίογθηι ΒΔ ΌΘΔμη18, γαΐϊο ροβίυ!αί, ῬΓΆΘΒΘΙ ΠῚ οἰπὶ Ομ ηἶἷα, 4086. ἠδ 

Τηθούονο τἰθίογθ Δ] π4θ. βοϊδμλιβ, δ Πθιημοηΐοθαθ βουὶρίογθπ) ΘσΤΟΡῚΘ 
συδάγοῃξ (οἷ, Αὐὐδηρθ ἀν υἱιθίοσ. Κιιηβέργοβα Ρ. 848,46). 

Αἰᾳὰθ ἴδθὸ β8.ϊβ οοηΐγα Β]αββίαπ), αἸ0ηῚ δ ὐθυβαυ πὶ Ο0]0 
᾿ιοηθϑέμ πη, αδπη] 8 πὶ πιθηΐθ ρυϑθοσοιραία ἰπάϊοϊαπὶ ἀθ ΠὈγῸ Ἰη60 
τ} 10 πλΐπτιβ ὈΘηΘνο πηι. ΑἸΓΘΥ ΠΗ ΘΧΒΕ ᾿πουβαξον ροξαβ 4 8Πιὶ 

ἴαἀθχ ἀθᾷυιβ ἀυαγαβ ΒΘ ἢν αν, ἀθπι ρϑιιοἷβ ᾿ς ὙΘΥΘΥΌΘΥΔΥΘ ΘΟΡΌΤ, 
«υοὰ Ὁ οουΐαμι Θἀ αβατη ΠΟῚ ἴῃ ΤΘ ῬΟΒ δ πὶ οὐ πὶ οὶ Ππἀἰθτῖο πιθᾶπι 6 

Ποιπιοπίεθα ποθ ἐπιθβίπι τορυάϊανις ἴῃς σοπβαγα τηϑὶ ᾿ἰυγὶ: ΒΟΥ ΠΟΥ 
ΡΒΙοΙ. ΝΥ οοΠ θη βο τ 1905. 60]. 97.104. 12918 ἷβδ 818 γογθὶβ 

(01. 99): (10 ἀογ Ποιιοπίοθα πάθε βίοι. ἀἴθ βϑϑηίθηχ [88], 516 ἢ} πὶ 

ον ΟἸΘΙ ΟΠ Ποῦ δι θοσπὔρθη π] πὰ ἰαγιν βίοι Μδορι χὰ ΒΟ θη, 

ἀδηλϊξ 68. πος 80. ἀπιββίῃθ, 418. 8561 18} σϑύθοιθξ δ5. Βοηνῆσμο. 485 

ἰδὲ ἀϑυΐθο! ἀϊο ἀπγοῖ ἀϊθ Βοογαιβοῦθ τ ἃ ΡΙ αἰ οπίβο ἢ 6 (810) ΕΚΒΙΚ 

γ ΥδηΪαββίθ πιο} Ἰβιθγθηἶθ {Ππ Κ᾿ σιπῦ, ΑἸ9Υ το ΠΥ 6} ΠἸΒΈΒΟΒΟΥ 

Μαχίπιθη, εἶθ πδοὶ Μδολε χὰ βίγθθη τἰθίθη. ατι (5 Ῥυϊηχὶρ ἀον ΟἸοῖο- 

ΠῚ Ῥγῖθβθη, 4180 εἶθ ἰακεϊβομθη. ΒΘβιίχ εἰον ΜΔ 415. ἀπε οἰ σοι ἘΠ 6116 
Ζ191 ΠΙπ8 61} 8 [υοα ἔαπηθη Ἰοπσο ἈΠ ΟῚ 86. Πα ὕθγθ βαρτὰ ἰοοι). ΝΈΟΝ 

ἱζορἰβούίον. ἔβη 510}. οἷἢ. ἀἰονασ ΚΟΥ ἀηβίῦβδίροσ Ααβάγαοῖ ὈΘῚ οἰ 9 Πὶ 

δορ ἰδίου. οὐον ΠΙομ έν. Τηροίοτοβ [Αἴπθὰ. ΠῚ 122}; ᾳὔθηὶ 
δον ἀγ 2118 ἸπΠλ18. αἰίθηΐθ νυ  θῦσν 166 1588}: καιρσθρθῦθη, γαβ παρ! ς ἢ δῖ, 
888 ΤΉ θοίίον νοὶ Βγχαηχ σϑιηθίηΐ ἰ8ὲ, 56 105: χιρορθῦθῃ, πα ἰοῖ [ϊτ' 

απ πιῦσ! 6}. παϊῖο,, ἰλ88. εἴθ. θοιάθη ρυοιιο ἀαββόῖθο οι ἰοαΐθῃ [86] ἴὰ 

ΡΘοΐηβ. εἰθπη αὶ θα, πιὰ οομέγα Β]αβδίαπι εἰἰδβρείαν!}, 5ὸ. ν σα Πιὔο}}- 
56:8. ΚΘ ΒΟἢΪοββοι νθυθη. εἰ τθῃ, ἰαδ5 ἀθι Υ οὐαββου ἀθν Ῥατάμπθϑο ἢπ 

5610 9. απ] νοι ΚρυΠοΘ. οἴπθ θα ΤΗΘοάΟΤῸ5. αὐ Ὁ ΠΟΠΊΠΊΘΙ 
μαι. ον οἷμθ βοόίοιθ Κοϊηχι θη [ἢν οπθη. χατοϊοῃθάθα Βον  ΘἷΒ 

πᾶ], ἀπ εἶθ. σάηχθ Ῥαγῆποβο ΤΠ θοογομ. χυχιινν οίβοπ, εἶθν ΚΑΠ ΘᾺ 

ἔγϑι το ἰπὶ ΕΠ  θο κθὰ ποῖ νοῖὲ Ὀτϊημσθη οἱ ᾿. 102 ον γϑυθοτοι 

ΜγΟἾ 6, 85. οἷη )1οἴσπι νὶθ 9. ἀῦθυ ἴθ γϑγαγίθ] θη ἀογοομβίοα ἀπε 



-- ΟΧΧΧΙ͂Σ -- 

ἴὮτϑ ϑάϊθῃ Ηοδημ θη [ουτπα]οτὶ ογάθη ἱκοππίθ, θ6 ἀϊθ βοΚυδἝβοῃθ 

πηά Ῥ]αἰοπίβοῖΘ (810) ΕΠΏΙΚ ρνονίγκὶ Παιίθ, δυῦ ἄθπ σὔτάθ ἀ88 

γήοτέ ἀθβ Ασιβίοίθίϑβ ἅδον. ἀἷθ Αἰμοιβέθθ ρᾶββθη.“. Ὁ βαρᾷοθη Οορὶ- 
πδίουθπι, Ὁ ΡΒ] ΟΒΟΡ ΠΟΥ πὶ βοογ δ Β ἴθ᾽6. ἃ 66 ἃ8}1}Ὲηὶ --- 4] σορ ἰδ 8 
Βδοογϑίϊοῖβ ἱπ]θι 1 ἰᾶτῃ. θα ---ὀ ΟΟΡΙ ΠΟΘ Παθθὲ οθυ ἰββι πη 81} 

Ο ρυυάρθηίθιῃ οὐ ΠΟ πη, 4 βθῃἐθηαθ ΘΧ ἔθ ροσ πὶ ΓΘ ΟΠ 9. γ6] ἠοία- 

ὈΜΠΙΒΒΙ πιὰ ΟΠ ΠΘ πη δ οτδίϊοηἶβ διιοίοσθιῃ δ οἰθηάα πὶ νἱπὶ ἀθηθσαυ! 

Ὁ ἐο Ἰοϊβδί αι πὶ ἱπνϑηξογθπι, απὶ Ββθηὐθηξαπ] ΘΧ ΟΤΙΪΟΪΒ σοηίθχει 
ἴο ἕο ρθε ἰββίπηθ παΐαπι 8 Ὁ διιοίοτθ ἰϊα πε θ ρου πὶ 6886 βθηβιί, ποά 

γ ΤῸ πάθον 1116 βοηίθηἑδαῃι ὃ 39. ἐδ ᾿πϑέοση 806 Ὀοηα υὐ 881 ἀορ- 

ἸΏ 8 18. ΘΧΘΠΙΡΙ πὶ γ θη Ἰξανι, ΡΑΓ ΠῚ 8016 ἔθοϊ. Ομΐρρθ ἀσδθπᾶπιὶ βαπηΐ 

ἰπβίοτιιπη ἐλπίδες σπουδαῖαι Οταΐοῦ ἰρ80 ἀθοϊαταὶ ρϑ]ο διΐθ ἃ 88: 

υἷα διχαιοσύνη .. χαὶ τελευτήσασι δόξαν παρασχευάζει, οἵ, θἐϊαπι 
ἃ 8 τηλιχοῦτον εὐδοξίας χαραχτῆρα ... ὥστε μηδὲ τὸν ἅπαντα χρόνον 

δύνασϑαι λήϑην ἐμποιῆσαι τῶν ἐκείνοις πεπραγμένων οὐ ὃ 48 τὸ δὲ 
χαλῶς ἀποθανεῖν ἴδιον τοῖς σπουδαίοις ἀπένειμεν. (διιαπὶ βΒϑηΐθη- 

ἐπὶ θ᾽ ἴαπια ροβὲ πιουίθπι ἐπέ σα, 188 1ἢ ΟΥΒΕΙΟΠΒ Β.1ΠῚ ΠᾺ ΠῚ ΟΡ ΪΠῚΘ 
σα τ, ργορτῖθ ϑοογαίοαπι οἵ Ῥ]αἰοη οα πὶ 6886. ἢ6 βογαγίζι8. ααϊά 6ΠῚ 

ορίπον οἰξοῖοί. 

ΝΙΒΙοππι8 ΝΘ πα] πάἴ15. ΠΡΘΥ 6 (ΑΠΆΧΙ πιθμ6 8 νὴ [δ ΡΒΆΚΟΒ 
190 Ρ. 817101) ΒΟ. γἀσίζί! ΟΡΙ ΠΟΤ ΘΠῚ ἈΠΙΡΙΘΧῚΒ --- Π6 ἱπβρθοίο αυϊ6Πὶ 
Εἰθγο τηθ0 --- οταἰϊοηθπι ΘΙ ΟΠ Οθατη 810 Ααἰβέο θ!!β ἐθιῃροτῖθιβ οοπι- 
ΡοΒβιΐδ πὶ) Θδ8θ Θχ ἰβοογα δ δαἀπιοη!ϊοηῖθιβ δὲ ΑὙἸβίοίθ!β ργο γθρίϊοο 

᾿πἰξαίομθ ΘΧΡΓΘΒΒΙΒ ΘΥΪΠΟΘΥΘ βίπα ας. Αἴαχαθ ορέϊηθ ἀθ οὐϑέϊοῃθ 
Ἰηθγ Ὑἰσγ 116 ἀοοίαβ θη θη 118. 5. }}Π10 118, ααϊ 8. διοίου νὴάἀθἔιν 888 

ΘΕΒΘ, ΘΧ ΒΟΓΙρΡίοσ 618. ΠΕ 88 π|18 8118. ὦ ἀαΐθι οἴπὶ ΚΎΔΥΙΟΥΘΒΕ [8 ΠῚ 
αηΐο δ Θῃἀ] μ 1 ΠΌγα πὶ ϑάϊα πὶ ἐθβεϊ ΠΟ ΠῚ Β ἰΠΒΘΙΌΘΙΠ), 4188 ΡΥ ϑίθυ- 

πλΪβ᾽ Ῥϑιισαβ ππιπὸ ΘΟ] ]Πσαπὶ μἶο ὁχ δορέοηι βαρίοπέϊενι ργαδοορέϊδ: ὃ 11 

εἰ φαίνοιο ταῦτα χτέ -- Ριδοὶ ἀϊοίαμη ἀρὰ ϑίοθαθαπι 1, 112 Η 

(Αὐ]βίοι. τἰιϑι. ΤΙ 6), ὃ 22 περὶ τῶν ἀπορρήτων χτὲ -Ξο Ρογίαπ ἀσὶ ̓ θ1 θηὶ 

(οἐ 41,7 Ἡ οἱ ον. Τδοτί. 1 98), ὃ 27 ἀλλὰ μὴ κχαλλωπιστῆς Ξε 
ΤΠαΙθεῖβ ἰδἰάθη, ἃ 29 τὸ μέλλον ἀόρατον -- ΕΪ αοΙ Ἰθιάθιι, ὃ 42 
γίγνου δὲ τοῖς ἄλλοις κτέ τε ᾿Π Πα] θἐ8 Ἰθϊάθαι (Τ ροσι. ν. 859), ἢ 40 

ἐν μὲν γὰρ τῷ ῥᾳθυμεῖν χτὲ -- Βοοπὶβ ἰθϊάθηι (οἱ Ὁ, 2 Η); ὃ 29 
χοινὴ γὰρ ἢ τύχη - ΟΠ πὶβ ἃρυά δον. 113,11 Μ, καὶ 41 ἐν πᾶσι δὲ 
τοῖς ἔργοις χτέ -- ϑοϊοηῖα ἀριιὰ Ηργοάοίαμι 1 82: ἐχ 7Τ)μδορημίο: 

ἢ 84 βουλεύου μὲν βραδέως -- ν. 829: οχΧ ]Πομιοογο: αὶ ὁ ῥώμη δὲ 
μετὰ χτέ τῷ ἔρπι. 181 (128 Μι|.. 18 Ναῖ.), ὃ 39 στέργε μὲν τὰ παρ- 

ὄντα - ἴσπι. 191 (20 Μυ]}., ὃ8 Ναῖ,, οὗ Ηθϑυοίοί. ΝΑ 111); ὁχ 



-- ΟΧΙ -- 

σομιοείία: ὃ 21 χαταφρόνει τῶν κχτὲ τ Μοπαδηΐ. ἔρπι. 624. Καὶ. (θ00 
Μοῖη.), ὃ 85 ὁ γὰρ χακῶς διανοηϑεὶς χτέ --- Ἐπρηγοι. ἔσῃ. 4 Καὶ. 
(4 Μοῖη.), ὃ 46 ἐν μὲν γὰρ τῷ ῥᾳθυμεῖν χτὲ -ε ΑἸοχὶβ ἔριῃη. 295 Κὶ, 
(299 Μρϊη.. οἵ, ϑδοχί. πιρῖγ, Ἡγροίγρ. ΠῚ 198): ὃ 29 μηδενὶ συμ- 

φορὰν δὰ ἢ τύχη -- Μοῃαπὰ. πιοποβίϊοι. 80, χαλὸς γὰρ ϑησαυρὸς 
χτὲ --Ξ Ἰθιάθαι 295, Ηἰβ ἀἐθ πιϑὶβ 8|188 ποθμμ} 1885. οἐϊαη δα δπι: 

δ 14 ἄσχει τῶν περὶ τὸ σῶμα... πρὸς τὴν ὑγίειαν τΞ Αροϊορὶθ ἀδὺ 
ἨθΙΚαπδὶ οὰ, (ὐοπιροσν, Θιἐζιι ρ  ὈΘυ οί ἀθν θοῦ Ακαάθιμηϊο 1890 

γο]. 120 (ΤΧ) ο. 7 οἵ. ρΡ. 131, ὃ 15. ἃ ποιεῖν αἰσχρὸν χτὲ - ἔταρ- 
πιθηξαπὶ Γ ϑίουίοιι πὶ ΟΧΥτῆγ πο. (Ρὰρ. Οχγτῆ. ΠῚ μῥ. 21,30 ν. τὸ 54.) καὶ 84 

ἡγοῦ κράτιστον εἶναι χτέ ΄“- Ποιποϑίῃ. ΧΧΙΠ 118 (περὶ ὕψους ο. 2, 8), 

ὃ 48 τοῖς δὲ σπουδαίοις χτέ -- [Πϑπιοβῖ}.} ΟΧῚ 85, ποά νοτὸ δ ὁπή- 

δι άἴι8 οαπὶ ΑἸ θολὸ (ΡΆΠ]οΙον. ΧΤΠΠ 1884 ρΡ. 34448) Πϑηποη θα πὶ 
ΟΧ ᾿βοογαῖϊβ δ πουία!!οπὶθΒ ροπάθγο βέδίαϊξ, μοπάβ πο ΠαὈΘί, ΟἸΠῚ 

Ἰβοογαίθπι ἰρβαπὶ --- ἰὰ αποά ΑἸΡΥΘΟΙο ἴῃ τηθηΐθπὶ π0ἢ γϑηϊί --- ἰπιϊ- 
ἰαίοτθη ῬΟΒΒΙΠ.Β ΡΌΏΘΙΘ (οἵ, ΧΙ 4041, Επηπιη σοῦ Ρ. 488). Αὐιβίοιθ!!β 
ααΐθηι ΡῥγοΓθρίϊοιιβ, απ ΡΟ ΒΒ ΙΠ88Β ΒΘη ΘΠ 88 ΘΟΠΥΘΗΪΓΘ 00Π- 

οϑάἀθη αι οϑί --- οἵ, 8 Ὁ ῥώμη δὲ μετὰ χτὲ -- ἔρῃι, ὃ7 (ρ. 61, 21 Η.) 
τς πιο Στ ἔρτῃ. 181 (18 Ναΐ.), ἕογίαββθ ϑέϊδι ἢ 19 αἰσχρὸν γὰρ 

τοὺς μὲν ἐμπόρους χτὲ -Ξ Ρ. θ2, 9 Ηοβο {ΤΔ}}}10}}.}: οθίθσα θ᾽ ΡΘΥΘΠΔΠῚ 

ἀπθῖαθ βαπὶ --- (6 Τ)δπιοπίοθα ΙΔ ΘΥ ΘΠ) 8. ΠῸὈῚΒ 1 ΟΘΉΒΙΙΠῚ ΟΠ ΠῸ ΠΟῚ 

γΘηϊ,, ΟΠ ΟΥ̓ 0 Π15 ΠαπΠ8 ἀποίοῦ ῥγοίγθρίίοοβ ππρυρη αν οα δὰ ἀγίθηι 

ογαίοσίδπι βοϊδηι Θχοϊἑδηίθβ, οἵ. ὃ 4 ὅσοι δὲ τοῖς νεωτέροις εἰσηγοῦνται, 

μὴ δι᾿ ὧν τὴν δεινότητα τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀσχήσουσιν ... ὅσον 

οἱ μὲν ἐπὶ λόγον παραχαλοῦσιν. ιοὰά «ἱ (ὑογρίαθ ἀἰβοὶρ] δι 
αυϑάταί Θ᾽ Βα 10 ἈΒΒΘ 0148, ΠΙ]Ϊπγ6. ἐἃ ἸορΊ ΟΥ̓ πὶ ΠἸ δ ΚΙ βίσιι τι  σἸϑίοίθ 6] 
Θ᾽ βαπ8. θη ροτα. δ Ἰἄθϑηθ ἀυδπὶ ἃγίϑ ὨΘοθβϑι τα 16 ογα το ΠΟΒΕΓᾺ ΟἸ}} 

ἀοοίγηα βοηςθηζίοβα, αι θ ΒΟΡ ἰδίαι. ἀθίαίο Πογαϊί, σοπϊα ποία. 5}, 

αυδπη ἰαχθ οοἰναθγθαξ. Ο]}) ΒΆΘΟΙΪΝ ΘΠΔΡ ΘΧΘΙΠ ΙΒ ΒΟΙΙΡΙΟΣΙ ΒΡ 

ἴπππιὸ πρθῆτ6 ἴῃ ὙϑυΪ5 ποα 6. ἢ ΒΘΏ ΘΠ 18. Φα]οα δπὶ ἴηθ88θ, απο Ὁ] γα 

βαθου τα. ααδγέαπι δ] ΑἸΟΧΑ τ πογιὶ ἐομθογ. πὸ8 ἰράμποαί, Ν οῃ - 

Ἰδηάι8 ᾿ρθθ Πγμἰββίπηθ ἀββουθσαί. (}0ὺ] θἰΐατη. ὁπηηὶ σου  α]ο 8. οἵ οὐτα 

ΠῈ Πα ΘΧχ Ἰ)οπιουΐοθα βϑηςθηἐϊα ) ΘΥΘΓΘ Ροΐαἶ, {80 οἷο ΘΟΟΓΔΕΒ 

ΠΙΟΥ͂ΘΙ γ6] ράμ]ο Ροβὲ οοποθρίη ὁ886. πϑαιθδί (οἵ, (ἐομ ροΥυ ἢ μῸΓ- 

πηα]ΐοβ Πἶπ5. ογα ἴοπθ5. ἰοθοοβ Ὧι] Ογπῖοοξ τοίογθηΐθμι, Δ θην Βυπάϊθη 
ΧΧΥΤΙ 1905 γ. 158,92). Οὐδμ οἷν το Δ ὁπ Ἰαπάταιπν, αὐ. 6. Απὲ- 

ΧΙΠΊΘΠΘ ΟΥ̓ ΙΟΠἾΒ π}πὲ ἀιοίογθ οοιητηθηζα. ἢ ἰὐᾺ ΠΒ1 [1 ΠΙΘΠΙΟΤΌ, ἴῃ 

οταὐϊοηἶβ ἀρίαίθ ἀοἤηϊθινάα γὙϑ] θη. ΘΥΤΑΥ ΒΑΘ. ἢ ἀργίοο οί: φιοά 

ἀΟΟΌΣ ΑΓΒ οχ ἀοοθθις ἀἸΒοΙ ρα βΒ. τπθι5 ΟΠ εἰβεία αι. ΘΔ}. 



-- ΟΧΥΙῚ -- 

ΟΥ (δβίοσυίβοο ποίδεϊ βαπὶ ογδίϊοηϊβ σοπαΐηαο 6 δ 50Γ65) ΒΤ 855. ΠΡ ρ. 

ΦΊΒΙΒΑ ---ὀ Κ1840. Εδοοίο αἰ, Μομῖίᾷ ᾿βοογαῖθα, Ῥαΐαν 1181 (θυ) 114], 

1141. 1164) -- ἘΠοπύ γ αίτγ (ΑΡΌ), Μόμπηοίγ ἃ ΡΓΟΌΨΘΥ απ ᾿᾿δῃοΐθη ἰβοογαίθ 

δὲ δυΐθαν ἀπ ἀἰδβοοαγθ ἃ Ποιηοπίο δ", Μόιηοίγοβ ἀδ 1 Αοδάθμηίθ τον }]8 ἀ68 
Γπβογὶρ 05 οἱ Β6]16ὸ 5 Ἰοεσοα ΧΗ 1140. 0. 183,92 - 4. Β. 6811, Νοῖΐδβ., βὰν 
Ιβοογαῖο ἃ Ποιηοπίαιθ, ῬΑΤΙΒ 1818 -- “ἘΤΟΙΏ Π16]. ἰβοκγαίθβ δὶ δὴ Πϑιηοηῖ 5, 

Ῥτοστι, Ῥίουζῃ οί πι 1830 --- ΚΑῸρ. ΡΔΉΠΥ,, ΑἸ] ΟΣ φαδοβιοη 685 [πούγαῖθαθ, ῬΥΌΒΤ, 

ΗΘΙ το 1828 --- Ηρηγ, Βογθσ, 66. ογαίοηῖβ δή ΠΘηλΟμἑσ ΠῚ απ8θ γνυϊρὸ 

Ιβοογαϊΐϊβ δϑβὸ ἀἰοίαν ἰπάοὶα οἱ δυοίοτσο οὐπιπιοηΐ, 1 ἰρδῖδθ 1831] --- ᾿. 6. 

ΒΊΤΓαΠπσ6, ᾿ΒΟΟγΆ 5. ογαῖῖο δὰ Ποπιοηΐοαπι, ΟΟἸοπΐδο Αρτίρρ. 1831], οὗ Ατομὶν 

Τῶν ῬΒΠοΙοΣ. ΕΥ̓ 1886 ρυ. 844,45 --- Α. Ἡ,. ΟἸιε  βιΐδη, ἰγαηβ]αί. Οθγμδῃ. 1832 

Ρ. 19,26 -- ἃ. ἡ. ΒοηβοΙοτ, ἀδ πίαία 1841 γ», 35,40: [ἄἀδην, σδηγο. ΓᾺΡ 1858. 

ΡΒΠΟΙοΣ, ΟΧΧΧΤΊΤΙ 1860 μ᾿. 121] 54. --- ΟἸΟ ΟΠ ποῖ Υ, ᾿βοκγαίθβ᾽ Αβια 8106 

δάδθη 859 μ. 1 84. (6. 1]. 1813) -- “. Ἑάπη βϑαπᾶάγνβ, βοκταΐθθ Αα 

Ὀειποῃίσιπι οἱ ΡῬαπδρυτγίοιβ. ᾿οπάοῃ 1808 --- “. Δ το 6], οἷθ ἤθαθ8. ΖουσηΪβ 
ἔν αἷοὸ ΕΟ ποῖ ἀδὺ ᾿βοκυδιβοιθη ἢθάθ 83). Πριποπίου, Ζοιίβοηγ. τὰν αἷθ 

δδιογγοίος. αγιημᾶβ. ΧΧΥΪ 1815 υ. 148.44 -- “ΤΊ. ΗΘῺΚΟΙ (Θεοδώρου ᾿Αγκυλί- 

ὠνος). τῶν περὶ ᾿Ισοχράτη ζητήσβξων βιβλίον α΄, Ῥτοσγ. ποϊδίδας 1811 --- ἃ. Α. 

μοι ᾶπη ἀδ ΠΟΘ ἢ 5Γ6144 ἀ6. ογαίίοπο δὰ ᾿οιποηίοῃπι ᾿βοογαὶ δοϊπα οδηᾶδ. 

υκχἀμηϊ- Βαίδν. 1819 --- 61]. Φ4 τσ, Φαυδρβέϊομ δ ̓ βοσγαίθδο, Ὀίββοσί, ΗΔ]. 1881] 

-- Ε. ΑἸθτθολῖ, χὰ Ῥβρυά-βοκγαΐίθβ πρὸς δημόνικον, ῬΏΠ]ΠΟΙοΣ. ΧΠΠῚΕΡ 1884 μ. 

244,48 -- Βγ. Και, (6 ᾿Ιο γα 5 ῬΆΡΥΓΟ ΜΔ ΒΒ} 16 η5ὶ, ΗΘΓΠῈ5 ΧΙΧ 1884 μ. 596: 

1 ὁ πὶ, Αῃδίθοία ᾿βοογαίθα 1858 ρ. 99.101: 1΄ἀ διὰ. ἘρὶκυῖΒο}}6 ἰδοκια οβδίιΐβη, 
ΗΠουπηε5 ΧΧΠΙ 1888 Ρ. 8714. Ξᾳ. -- ἽἢῬ, Ηδτι]Π οὶ, ΕχΠουίδί!]οαπι (προτρεπτικῶὼν) 

ἃ ὕταθοὶξ Ποιηδηϊδαθ βου ρίατιπ) ϊδβίοτία οἱ ἰπάοίθβ, [νοἰρχίσον Βιαμάίθη 

ΧΙ 1889. .». 310 Βᾳ. -- ΓΚ. Βκι. Ῥοηΐοκαπ, ἀθ ᾿βοογαιβ Ποπιοηΐσθα, Π ββοσί, 
[1μ08. (Θίθπα8}}) 1889 --- Εἰ σόταρ, χὰν Τοχ σοβο ο6. ἀ68 ἰβοκτγαίθα, ΡΏΠοΟΪοΚ. 

ΕΥ̓ 1896 μ. 080. 88; 16, ἀἴ6 Αὐΐάηρο δ᾽ τη θυ βοῆθη Κ8ὺαπβίρτοβα, Φδητῦ. 

[Γ οἷαβα, ῬΙΠ]ΟΙος. ϑαρρίοια, ΧΧΥΤ 1901 Ρ. 840.46 --- Αἀ. Ὠγτοῖῆ, χὰρ ΕἸΠΙΚ 
ἀοΥ δίοα, Ατομὶν ΝΡ θβοἢ. ἀἰοΥ ῬΉΠ]ΠΟΒ, ΧΠ 1898 μ. δ5 84. -- Κατί ΕἸ Π ΒΚ ΘΥ, 

Ῥκ,-Ἰβοκιαίθβ. πρὸς δημόνιχον, {δῃτΌ. Τὔγ 858. ΡΏΙ0]. Βαρρίο. ΧΧΎ ΤΠ 1901] 

Ρ. 8313,442, αἱ ΟἸΙΠΠΪ ΠῚ ἴογο, αἱ ἀθ6 Πριποιίοθᾶθο ἤάρ ἰπάϊοίαπι ἐπ] γα ηΐ 

ΡῬτορυίιπι, Γροθηβίοη οι νἰδ6ὰ8 Ρ, 376,94. - ΟΡ Ἦ θη ἴδ, ΑΠΔΧΙ ΘΠ 65 γ0ὴ 
{ἈΙ ΡΒΔ ΚΟΒ, ΒΟΥ πὶ 1900 (δὲ. ραθ ἂἃπ .οιποπΊ ΚΟΒ Ρ. 81--101). 

Οταέϊομθιι δ Π)θπιοπῖοιπι οἶτοα δηπαπὶ 400. ἔθγα βογιρέαπι, 4 8Π| 
ΘΟΙΒΘΗ ΘΠ 6.1 ΠῚ δὲ Ὁ οὐ θ8 ΝΊΘΟΟΙΘΙΒ νοὶ ΟὙΡΥΠ ΒΒ Βθρδγαγὶ ἐπ ῸΠ 

ΡΟΒΒθ, φυδηηα δ) ΟΥ̓ Οπθ8 ᾿βοογδίθαβ ΟΠ ΘΒ ῬΓΔΘΟΘα , Θχοϊρίαπὲ ογᾶ- 

ἰἴοηθ8 ΝΙΘΟΟΪ θα 

ΧΙ. πρὸς Νιχοχλέα (2) 

ΧΙ. Νιχοχλῆς ἣ Κύπριοι (ὃ) 

ΧΠΙ. Εὐαγόρας (9), 

ἀθ φαῖθυβ οοπαποίθ πο ἀρθπάϊπι Θβέ, οαπὶ ἀθ ἔθ ροῦθ αηϊὰ8- 

ΘὈἑΒ4 10 ΡΔΤΌΠῚ οοηῃβίοί. ἄς Νοοοϊοπι ΕἸΠΒΡΌΥΤΑΘ γορὶβ Οὐρὶ 
ΕἸ πὶ, ΔῸΣ ἐγθβ 1185. οταύοθβ δοοθρὶξ, ἱπῖτα δηποβ 814,65 ἔδυ δ4]ἃ- 



-- ΟΧΙΙῚ --- 

πη 6 ΥΘρΏγΙΕθ06. ἰπήἦθ οΟἸ ρίαν, ᾳαοά ἘπΡΌΥΔΩ) ο]. 101.3 τὸ 874,3 

ἰη θυ θοία) θα Ποάογαβ δυοίου δὲ (ΧΥΎ 14, οἵ, ᾿ῬΏΘοΟρΡοιηρ. 8ρ. Ῥμοί, 
ὈΪΒΙΙοΥἢ. ὁ. 116). ΝΙοοοΙθπι γὙθγῸ πὸ δηΐθ οὐδίο θη) ἀθ ρϑγηλα- 
ἰδοθ (πη 853) οαἀϊαμη ἀἶθπὶ ἴθ ΠῚ ΒῈΡΥΘΗ ἢ) ΟὈἶ 806. ΘΧχ ἰρϑὰ Πδς 

ΟΥ̓Δ ΙΟηΘ. ὃ 1 ἀρραγοί, Β]αββίιβ αὐἱάθηι δ ἰβίοστίοαπι {ΠΠ Δ «(ἰ6. ΘΥΓΟΥΙΘ 
Δ], 1880. Θοσυ αν, αιοη απ ΝίοοΟΙΘ πὶ ἀοπι δίϊοΘ μοί πὶ 6580. ρᾶ0}0 

Ροβίᾳφιϑιη Επαρογαβ πὸ 880. ἃ ῬΘΥΒΘΓ ΠῚ ΤορΘ Βα Ὁ ἀἰ Ποῦ γϑά οί 
δββϑϑὲ, Ῥγορίθυ. ρθουηΐαβ 110 ἐθιηροῦθ χἠ διβίαβ δὲ ΟΠ ΘΤΟΪ ΠῚ ΟῈΠῚ 

ἀγαθοῖβ ἰατθαίαπ (οὗ, ΧΙ 81, 83) βίαξιτ. (Λδηι ορὶπίομθθι ἰῃ- 
οθτἝβδίπιο ἔπημἀδιηθηῖο ΠΏ ΧΔ ΠῚ Θὰ ρ88 86 σδιιϑα ἴδ 0116. ὩΘΡΊΘΡΘΠΊΙΒ, 

χαρά ᾿Βοογαίθηι δα πηάϊι ροϑὲ ἀπ πὶ 380 ἀθηναπι οΥδίϊοηθ δά 888. ΝῚ- 
ὁοοἶθπι αἰϊαπάὰθ ργουδίαγ, ΟΥαίου θη θηπΐπι ΤΊ ΟΥ 6] Θομ θη, οὐ 116 ΟἹ ΠῚ 

Οα886 Ῥυοΐθοξιϑ ᾿πηρθυαπι ΑἸ Θ ΠΤ ΠῚ ΠΥ ΕἸ ΠῚ 1 ΠῚ ΤΘϑΕ θγϑὶ, ἢ 6 γὰ8 δά 

Ρορυαπι Αἰ ΘΗ Θ᾽ ηὶ ἀαίαθβ ΘΟΏΒΟΙ μβ1886. ῬΒ.- ῬΙ αἰδγοντ8 διιοῖου θϑὶ 
(ντξ. Χ' οταίς. μ. 887 Οὐ, ἀπά θ βοογαίθηι ἔθ πὸ ἐθιηρο 8 δα ποῦ ϊο θ115 

ΘΟΙΠΡΟΠΘΠΪβ ΠΟ ὑϑοθ880 76. ΘΟΠΙΟΙΘΠΊΙΒ. 

ἴδηι οὐδέϊοημπι {ΠᾺΓ. πὶ ΟΥ̓] ΠΘηῚ Βρθοία πη θὲ ἀἀ πη πἸς 0 η9η) πρὸς 
Νιχοχλέα ὈΓΘΥΪ ροβίᾳαδπι ΡΥ ΠΟΘΡΒ. ἰΠΥΘἢἾΒ ΓΘΡΉΙΠῚ Βιβοθρθῦδί ἰ. 6. 
Ρδ1]Ὸὸ Ροβὲ δπηῖπ) 814 οοποθρίδηι Θ8586 Θχ οὐδίϊομθ ἐοίᾳ ἃρραγθί (οἵ, 

οἰϊδιη ΧΙ 4). Αἰᾳιθ δαϊιουίαιϊομϊβ ὁοηβουθοπάδθ ὁδυβαηι ΟΠ) 
ΒΙαββῖο ἱπάθ ρϑίδβϑ, ᾳυοά Νίοοοϊθβ δἀοίθβοθπβ Αἰμθηβ δ᾽αυδηάο γϑὺ- 
Βαίιι8 Ιβοογαίθιη τηδριβίσαπὶ δυαίγνοσιὶ (οἴ, ΧΙΧ 40, 80: ΧΙΠΠ 18 5ᾳ. 

ἀθ ΝΊοοοΙΘ ΡΒ] ΌΒΟΡμΟ, ᾿ΒΟΟγ ΕΒ ΘΠ Ρ6 ἀοοίγπα ἱπιθιίο; οἵ. οἔϊαπι Ηϑυ- 
πϊρραπὶ ἰῃ ΠΥΡοΙ δὶ δὰ ογαῖ. ΧἼ): 1 οὐπὶ αἰδοῖ ρα! β δὰ ἸΌΧΌΓΤΙΔΠΙ 

ΡΤΟΟΙ ν 8 ΡΥ ποῖ ραέι πη ΟὈ Πἶββθέ, ἀθ τϑρὶβ οὐ οι θυ Θἰοοιθυ,. --- 
ῬΤΟΧΙΠΊᾶπῚ 6886 ΟΥΑΙ ΪΟΏΘΙ) απ86 ᾿ΠΒΟ Γ Νιχοχλῆς ἢ Κύπριοι 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ ρ80 ἰθβίδίηγ (δ 11), οὑπὶ ἀθ ἴἴ8, 480 ΝΊΘΟΟΙΣ ἴῃ Ἰπηρθυῖο 

ΡΤΌΒΡΘΥΘ σθββουαπί, δρᾶ νου ῦδ ἴδοῖθηβ (ὃ 81 β4.} τϑβθιὴ δϑίαίθ 81} 

Ρτονθοΐαμη 9886 ἀθιποηβίγοί. ΝΊΘοΟΙ πὶ δυΐθν ἤδη δ ροραϊαπὶ 8ἀ- 

ΠΟΙ ἰο ποθὴ ἃὉ ἰβοογαίθ μοέϊνβ8θ, αὐ ΘΟΙΘΌΘΥΤΙ πὶ ΟΥΑΙΟΥΒ ΔυΧΙο 
ΓΘΡΠΙΠῚ 8] ̓ α 0 τηοάο οομουββαπι 88 Ὁ} ΠΠγϑὺ δὲ οἰ ν πὶ Δ ΠΪΠῚῸΒ ΔΑΥΘΓΒΙΒ 
ῬΓΠΟΙΡΘΠῚ ἔγθπιθηξ απ βϑάδγϑί, πα ἱπηργο ὈΔ] Π βαβρίοαίβ δὶ 
ΚρϑηαΒ (Απ8]. βοῦν. Ρ. 8). Ουΐρρθ οϑτε αὐϊοααδπι ᾿ἶβοθ ἀθ γϑβ 
ΒΟΥΘ ΠΟΌΪΒ πὸ ἀαίαν. --- ΝΙΝ οθγ8 ἐθ ΕΠ ΡΌΤΒΘ. ἰθπιροῦθ 
οοπηρογέι πὶ α ὈΘπιι8, Ργαθίθγα 8πὶ ααοὰ Επαροτα) ΘΟΠΙΡΙ ΥΡ 8. 18] 

ἈΠῚΪΒ 816. 6 νἱΐία ἀθοθββίββθ (οἵ. ἱπιρυῖπ}}8 ἃ 18) οὐ ΟΥΔΓΟΥΘΙΣ ΒΌΠΊΤΏΒΘ 

ἰ8πὶ γἱΐαθ ἰθυπλῖϊΠῸ08 ΘΡΊΘΒΒΕΠῚ 880 (ὃ 18) δὐυάϊπηιβ. ϑϑϑὰ ΕαΒρΡΌΓΘΠΙ 
οΥδίϊοη πὶ ΟὙρτδτιπ υἱἐϊπα πη θ8806 Ἰἰημδί, αὐἷἱαὰ ἰϑοογαΐθβ, αἱ 
Ιαχάθ ραίγὶβ δ] πὶ δὰ υἱγέιίθπι βϑοϊδιάδηι ἱπβεϊαθγθ υὐόϊαἱ (οἵ, ὃ 76), 



-- ΟΥΙΠΠ “-- 

86 τἀ θηπέϊ θη (πολλάκις) θαπὶ Ππογίαέι πη) ἰΒΠὶ Θ886. δἰβγπιαυ (8. 78). 

Αἴχιθ ἀγρυμθηε! διιοίου, αἱ οΥα ΟΠ Θ ἢ ἃ γΘίθυὶ θ18. ΘΡΙΔρ  τπὶ Δ Ὀ ΓΆΠῚ 
ΘΕΒΘ ΠαΡΓαΐ, Θαπὶ ἰδ αἰϊοποπη μοί 8 ἈΡΡΘΙ ἀπά 1η Θ8580 Θχροηϊ, αυο- 
πἰδπὶ πιυϊίο ροβὲ Επαροτγαθ πηογίθμι υἱἰθαίιν ΘΟΠηροβίία θββθ. πο γ6ΓῸ 
Ἰβοογαίθβ 86 Ῥυϊπιι πὶ --- ῬΙΠάἀδτ απ 886 ΔΘηδίαπι, αὐ γο α ΟὈὐητοίζθ 
--- ΔΘ 8118. Δ᾽ Ἰοαϊι 8 υἰγέιτθβ οὐδίϊοηθ ρϑάθβισὶ ἰδιιἀανββο ο]ου δ Β θβὲ 

(δ 8), ὙΥΠαπιον χῖὰβ (Η γπιαθ τὸ]. ΧΧΧΥ 1900 μ. 38,34) οδθ]οσαέιπι 

6886 ἀἰχὶξ Ασὶβίοίθι θυ τη δὲ. 1 9. Ρ. 1808 ἃ 117, φυἱ ᾿Βοογϑίῖθπι ρΘΥβ ἢ ΘΏΒ, 
οαΐ8 Επδρογαι (ὃ 40) Ῥδιοὶβ γϑγϑῖθαβ ἀηΐθ ΤΘβροχοσαί, ΘΠΟΟΠΪ 

ΡΥΪπηιτα. βου ρί πὶ 6886. ἴῃ ΗἸρΡροΪοΟ απ) αυθηά πὶ Πθιη σα θ. ἐγ θυ. 

Νϑαιθ ἐδ δ Πδπηον Ζ] 1} τϑοῖθ 1π θυρυθία πὶ ΘΒ Θ ΟΘη8860. Αὐὶβίο- 

16}}8. γϑῦθδ, 4180 βιιὲ χαὶ εἰς ὃν (γ6] ὃ) πρῶτον ἐγχώμιον ἐποιήϑη, 

οἷον εἰς Ἱππόλοχον χαὶ ᾿Αρμόδιον χαὶ ᾿Αριστογείτονα τὸ ἐν ἀγορᾷ 
σταϑῆχναι. (Δυΐϊθι5 ἃ Αὐϊβίοιθθ βιρη!οαί ΠῚ Θ8860 ΘΧ δέ! πιο, ΟΥ̓ΑΙΟΤΙ 
ἴπ δα ἀδί!οπ  θ8Β υὐθη ἀπ ΠῚ Θ886. θἔϊαπι ΠΟποΥῖθτΒ 80 8}}18. ἰδ πὶ ἴῃ ἰδι- 
ἀδίατῃ 60} } 118, 8168 Β ηΐ ρ]οσ 6 τηοπιπιθηΐα Αἰ Π ΘΗ 8. ΟἸΪ ΠῚ ΡῈ ΓΟΙΒΒΙΠη6 
(ὑγγϑηῃ] οἰ 415), Αὐὶβέοιθ! β ἀθινη. θη ρου 8 οὔ αβ θχϑοίβ (8 ΘΕΒῺ] 

Ηἱρροίοομο οὐϊάδπηι ᾿σηοίο 9). Οθεγίθ ααϊά ἀριυὰ ΠΠππ| 510] γ6}}} βϑηΐθῃίῖα 

αυὰ αἷν ἰὴ Ηἰρροϊοοθαπ. ρυϊπιαη ᾿ἰαυά βίο θη) ΟΟΠΒΟΡΙΡία ΠῚ 6886,“ 
ΟΠ Πἶπ ποῖ ἰπίρθσο. Εογίαββο ᾿Ἰθρθηάαμῃν ϑϑί: καὶ εἰ {ἕτερ )ον πρῶτον 

ἐγχώμιον ἐποιήϑη, οἷον εἰς. .. τὸ ἐν ἀγορᾷ σταϑῆναι. Αἰᾳὰθ Επδ- 

δογᾶθ αυϊάθπι Θχθιηρίπι ἱπηαθγαθ ἴοσθ ἀθαιπαθ απ ἰδ αἰ 068 

ἱπιἐδίαθ βιιηΐ, 15 ΒῈ 146 οὐἵἂ8 Θ8886. ΟΥΑΙΟΥ ᾿'ρ86. ἰθβίϊβ θδί ἴῃ θρι βίο! ἃ 
ΠΕῚ (οὗ 1ω60, ἀϊθ γι ϊθο  ΒῸ}-τῦτη βο!θ. ΒΙΟσΎΆΡἢΪΘ ποῖ ἰἤγον {{{6- 

τα ΓΙ ΒΟ ιθ ΕὌσπὶ 1901 μ. 91,9). 

Ῥαιοὰ δάϊοϊθη δ βιιπὲ ἀ6 ογα 0} }5 ἰπβουρίαθ Νιχοχλῆὴς ἣ Κύπριοι 

τἀ. ὁ αὐὰ ἀπθϊανθγιηΐ ρυ πιὰ Η. ΒΕΘρ πε οοπιραγαία ὃ 24 οἵπὶ 
Αὐθοόρδρ. ὶ ΘΙ (64. 1098 ἴῃ ἀϊαίτγιθα ΠῚ ῥ. 7), ἔχαπι ΑἸ ρ ΓΒ ργορ θυ ΒΕ ΠῚ 
δὲ πιοάτιπι ἃ ᾿βούγαίθ αἰϊᾳααίθηιβ ἀϊνθγβιιη (θά. 1782 ργδοῖ, ρ. ΤΥ, οἵ, 
ΡΓαθῖ. δὰ ἰγϑηβίδίϊίοπθπι ἰβοογαι8 (]] Ἰοδπὶ 1181), ἀθίμάθ Ηδγυϑέϊῃβ 

ΥΔΥΙΔ8. ΟὟ οὔἴθηβίοηθβ (θά, Αηξάοβ. 1862 ρ. 284,86, φιθιη Θχβου ρβϑυιηΐ 
516, ΗἸβίον. ον. αταθο. ΠῚ ῥ. 117 84. δὲ δ ϑυβιιθϑίθῃ. ἢ. 9), δὰ οχ- 
ΓΘ Π. 1 η} Υ ΘΥβιηθθίθιιιβ (1890) ΤΉ ΘΟΡοΠπρὶ οὲ Αμαχὶ πη θη 8 (ἀρ Αἰπθῃ. 

ΧΠ Ρ. 531 Α 54.) ἰθβε πη! β ΑΠ18 18. ἀθ ΝΊΘΟΟΙ ΙΒ Ἰαχασία δὲ το]  Ε16, 
αὰὰ Ογρυίαβ 116 οὐπὶ ϑέγαιίίοηϊβ Β᾽ ἀοπίοσαμι τορὶβ ῥγοάϊσθηξία οἱ 

θά ϊηα πὶ ἰπ θη ρογαμπέα οοποθγίαν βδϑί: ἀπᾶθ σὰπλ ἰβοογαιϊβ ὙΘΥΌΪΒ 

(δ 36,42) ἀὸ Νίοοο!β οοῃεπθηϊία ἀρθτίθ 886 μυρπαπί. Αἰαὰθ 

ΟΠιηΐα ἤᾶθ0 τϑίθ! 0 γ0 ἴῃ ΔΗΪΠῚΟ ΠῚ ΠῸΠ Θϑί, οαπὶ ΟΥΔΙΪΟΙΪΒ ΘΟΠΒΙΠ10Ὸ 

οοπβίἀθγαίο δἀπιοίίαπι νὴ θαπίαν ἔα} 1 880. Εἰ θηΐπὶ ογαῖῖο, αὐδο 



-- ΟΧΙΙΥ͂ -“-- 

Ργδϑῖθυ. δἀπιοι  οηθπὶ δὰ οἶγθβ ἈΠῚΡἢ]ΒΒΙΠΠᾺΠῚ ΓΘ Β. ἰδ ἀδθοπθπ) γο] 
Ροξΐιβ δαπογίαοηθιι 810 Βρθοὶθ ἰδιἀϊ8 οοτηρ θοῦ, ὁχ ἰβοογαίβ ἀθ ἰδὰ- 
ἀδεϊοηϊ 18 βθηϊθηξῖα ᾿υἀϊοδηάδ οϑέ ἴῃ ΒΒ 4θ ὃ 4 οἰαία: ὅτι δεῖ τοὺς μὲν 
εὐλογεῖν τινας βουλομένους πλείω τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν αὐτοῖς 

προσόντ᾽ ἀποφαίνειν. Ἰβοογαίθπι ΥΘ7Ὸ Θατῃ αἰβοὶ ρα πη, 4 θπὶ ἴῃ ρϑυίουϊο 

ΨΘΥΒΔΙΪ ἀρ] ΌΘμαΙ ἴθ νἱα ν]α ϊββοί, δὰ υἱγίυζοπι ἰαυθ8 ΓΘΥΟΌΒΓΘ 

γΟἸἶββθ βίδίθδθ, ἢἰβὶ ἔοτίθ ΤἬΗθοροιηραπι δὰ υἱζαρθγαπμάδ ΟἹ ΠὶΒ 
Ρτοπὰπὶ (Ῥοϊγὺ. ΥΠΙ 11,18, Ἰμποῖαθ, ἀθ σοηβοτὶῦ. ᾿ἰβί. ὅ9, Νῶὸρ. 
ΑἸοΙθ. 11) ϑείδια ἀθ Νίοοο!β ᾿ηΐαπιὶα 81πη6 ἰυδέθβ οαυϑα γϑεξι 1886. βῖγθ 

Ἰβοογδίθπι ἀθ αἰβοῖρ}} ΠΠΟΤΓῚ 8 ΤΓᾺΙΠΟΥΘΒ ΔΌΣ θ.18. ΠΟ Δ ΠῚ Β᾽880. Βυ8ρὶ- 
οΒὈΘτβ. Ουΐῃ Θἐϊα ἴῃ Εδροτα ὃ 78 8ᾳ. ΝΊΘΟΟΙ 68. ρ]απθ θαάθπι ΓΒΕ ΪΟΏΘ 
Ργαραϊοδίασ, αὐ ἤδης ααοαιθ ΟΥ̓ ΪΟΠθιη ἔμ ]βᾶπη Θ8860 ορογίθυθί. Νφαᾳὰθ 
τηΐσαιη ααοὰ ΝΊοΟΟΙ 8 ργαθοθρία ᾿βοογα θ ἰμάϊοῖο γϑσὸ πο {Π| υἱάθηΐαν 

οοηέτγασία Θ886: ϑέθῃΐπὶ ἴῃ ΝΊΟΟΟΙΘ. γθρθηὰ, ΟὈΪ 8. ΤΘΌᾺΙΒ ΟΥΔΙΟΥ ὙΘΥθἃ 
ΔΟΘΟΠ ἀλγεῖ (οἵ, γ. Αὐπῖπι, Πΐο σοῦ Ῥγιβα 1898 μ. 18), δά βυθάϊξοι 

Ἰοαὰϊ ἐθηῆθδβ, δίψιθ θέϊδιη ᾿βοογδαίϊβ βθῃ θη 8} ΠῸῚ ΟἸΠΏΪ ἔθ ΡΟΥΘ 510] 

ΘΟΠ ΒΕ 1580 Τϑοογάσῖβ. ΕἸΓΠββίπηα ἀθηΐαιθ ἀθ ᾿βοογαίθ ἐθβεϊ ΠΟ ἢΪ8 Θχ- 
μἰθϑηὲ δὲ οσδίοσὶβ ΠοπΊθῃ ἴῃ ἃ 11 Ἰαπάδίαπι οὲ νοῦθα ὃ ὅ.9 ἴῃ Απεἀοβὶ 
ὃ 258,51 Θϑχβοσγὶρίδ δὲ ογδίϊοπβ οομηροβιίέϊο, ααοηἶδπ) αἰ Ἰββίτα πὶ ἀ6. ἀϊ- 
οϑηάὶ ἔδουϊέαίθ ῬΓοοθιη πὶ, φαοά ο πὶ 5Θα ΘΗ θ118 Ῥϑγιπι οΟἸϑοτθί, γϑρὶ 
δρυὰ οἶγθβ οοπίοηδηξ τηϊπΐπιθ οΟηΥθηϊΐ, ὑδιῖ ἰδπιθὴ Γθϑροηθοί 
Ρτούϑιϑ ἰβοογαῖθο, αυθπὶ ἴῃ Ἠθίθηδθ ἰδυάδί!οηθ 18 ΠΊ ΔΡΊΙΟΥΠΊΏΒ. 

Ποβίαι αᾳυδθβίϊο ρϑυἀ {ἢ 0}}18. ἃ ΒΘηβϑίθτο τποίϑ, αυὰθ οβί ἀθ ογᾶ- 
ἐἰοπὶβ δὰ Ν]οοοΙθια ἱπίθτροϊαίίοηθ. Ναπι ἰη Απεάοβὶ ὃ 73, οὰπὶ 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΡΥΔΘΟΘρίοστα τη ΝΊΘΟΟΙΙ ἀδίοταπι ραγίθπι πηαχίτηδπ ὃ 1439 ἸυἀἸοὐ 8 
-- ἱπιπὶο ᾿θοίο τ  ΒῈ8 ---- ΡγΌροηϊξ, αὐ 4ὰο ῥϑοῖο ἴρ86 δὲ οἵιπὶ ὈΓΙνΔ.18. Θὲ ΟἿΠῚ 
ΡΥΪποὶρῖθι8Β ἀρθῦθ βοϊθαὶ ορίϊπηθ ροββὶπέ σορηΟΒΟΘΓΘ, ΟΥΑΙΟ ΙὨΪΓΕΠῚ 
φαδηίαπι ἴῃ Ὀγθυὶὰβ οοπέγαοία ΟΘΥΠΙ ΙΓ ΟΙΏΪΒ818 βθηθη 118 Ρ]ΘηΪ8. οἱ 
Βϑῃ θηἰγαη ΡΑΙΕθιΒ ἢϊ8: ἢ 19 οἴχει τὴν πόλιν δὰ ἤπθπι, ὃ 20 τίμα 
ταῖς μὲν δά ἢὶ' 21 ἤπθοιῃ, ὃ 22 ἅπασι μὲν τοῖς δὰ ὃ 28 ἤπθῃμ, ὃ 24 

οὕτως ὁμίλει δὰ ὃ 25 ἤπρῃι, ὃ 30 χαὶ νόμιζε δὰ ἥπθριῃ, ὃ 27 ἀχριβεῖς 

ποιοῦ δὰ ἤμπθοπι, ὃ 28 ἄχουε τοὺς λόγους δαὦ ἥπθοπι, ὃ 29 μηδεμίαν 
συνουσίαν εἰχῇ προσδέχου μηδ᾽ ἀλογίστως ἀλλ᾽, ὃ 80 νόμιζε τῶν δά 
ἤποιῃι, ὃ 82 τρύφα μὲν δὰ ὃ 85 ἤποπι, ὃ 39 μηδὲ τοὺς τοῖς μὲν ἄλλοις 
δὰ βπθι, 0ΕὉἹ νοῦθα χρῶ τοῖς εἰρημένοις ἢ ζήτει βελτίω τούτων ἴῃ 
ἢπθ ῥγαθοθρίοσαπι ροϑὲ εὖ περὶ τῶν μεγίστων λέγοντας ροβὶία Βιπί 
(οἴ. ν. ΧΟΥ͂ 5ᾳ.). 

υδθυξαγ αὐταπὶ ΟΥ̓ ϊΟἢἾΒ ΝΊΘΟΟΙΘαΘ [ΌΓΠῚ8 ἸΟΠΡΊΟΥ ϑημΐηϑ βἰΐ, 
ἀ4υδπι ᾿βοογϑίθβ ἴρ8θ 'π Απεἀοϑὶ ἴῃ δηριδβίιπι γϑάθρογὶί, δ ἢ ΟΥ̓ ΕΟΠῚΒ 



ἘΞ ΟΧΤΝ ---- 

Ῥαγίθβ. ἴῃ Αὐἰάοϑι ἀθβοϊθηΐθβ 0 ἰπἰογροϊαίοσθ αἰΐαψαο δἀάϊϊαθ 58ἰπέ. 

Αἰᾳὰθ Βθηβθίοσο ἐθ οταίϊϊομθ δὰ ΝΊΘοοθπὶ ἱηέθυροϊαία οορ! πε δά- 
γΘυβδε} βδιιπὶ Βυαθο Κη τι, ΒΒ] ββῖι5, ΜΆΘΗ ΒΟΠΘΥΙΒ, Οὐπὶ 4}}} πα} σγθ]16- 

᾿πθηΐθτ 11} δά βερι]αε! βἰπέ: ποπηπαθο Ηδνοίϊαπ (ρΡ. 201 54.), Ηυρίαπι 
(Τθηπον 1 ἀἐθγαξιγχζοιξιηρ 1818. ρ. 617), ΘΒ πηὰπιὶ ἀθ [0 8614 (ἀ0 
οτδοηθ δὰ ᾿)οιποηϊουπὶ ᾿. 16 δὲ 61), Φδμσίαπι, ΚΘ πὶ, ΑἸΡτθο ἐπὶ 

(οὔ. οἰΐαπι Φδῃ γον! έο ΧῚ 1888 ρυ. 80, ΧΥΤ 1890 Ρ. 22), ὙΘΥβιιθθίθηϊαπι. 

Οὐπὶ φαΐ δὲ ᾿Ρρ86 ἔβοῖο, αῸΟΠΙ ΠῚ ῬΥΙΠῚ ΠΏ) αὐ θη} ΒΘ. ἐΘ ἢ ΒΥ Ὁ] ΠΟΧῈΒ 
ΡΓΘΘοΘρ 8 ̓ πθυροβιἐῖβ Το Θ ἰββίπιθ Ὀ] θυ πιάτο τὰν θα 8 ϑδὶ. ποὰ δρθ1- 
88: ΠῚ πὶ Θϑί ἴῃ Δα ΠΑ Πθπίο ὃ 29. 0 1118. αὐϊαιιθ πο βθραγαηάο, ψιοά 
ΜΌΘΠΒΟΠΘΓαΒ ἴρ8θ οο] αὐϊβ Πἷ8 νου ἔϑιζε σαυτὸν ἐπ᾽ ἐχείναις ταῖς 

διατριβαῖς χαίρειν ἱπέθγροϊδίϊοπθιη πα θυϊξ: πᾶπὶ διατριβή ἴῃ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘ 
ὦ Νίοοοίθη (πον ροϊαία) ὁ τι τη ΘΓ οἰ ἃ ἢ ΘᾺ) 8}11}8. βἰρηϊβοαὶ (οἤ, 

μηδεμίαν συνουσίαν), αθᾶπὶ γἱπὶ Ποὺ ὙΘΥΌ ἴῃς ΠῸ}]Ὸ ἃ]. ᾿ϑοογδεϊβ 

Ἰοθο ἰθπθί, ἰπ ΑἸ ΠἀΟΒῚ οοπέγα βρη βοαὶ β(ι ἀϊα, ααοά πη ΡΥ]η}}8. δὰ] 
Ιβοογδεϊβ σοηγ θη" (ΒΘηβϑίου ἀθ ἰδία 0»..39,, οἵ, ρυδοῦ, ρ. ΧΧΧΥῚΙ 5). 
ΑΡΘΓ ΒΒ πιὰ πὶ ϑϑὲ θἐϊδῃ ᾿ῃ 88 82,50. φασι δηι ΟΥ̓ ΟΤΙΒ ἰΘ σ]ουῦῖα ΘΧρ] οδίϊο 

ΒΟΏἐΘΠΕΔΓΙ ΠῚ ΕἸ ΥΘΥΒΙΒΒΙ ΠΙΆΓΠ δ6 ῬΆΘΩΘ. ὙΠ ΙΟ] ΤΠ] ΘΟΠ ΘΙ 6. ΡΪΔῊΘ 
ἀϊγαμηριίασ., Αἰαχπθ δαἀπιοιίοηι πὶ ἰηἰῖο (δ᾽ 15) οἰνῖαπη οἾγα ΓΤοὶ 

ΡΟ] σαθ Ὀθη6 οοηβείαθ ἔπη ἀδπγθπίαμη ργαθαϊοαξιν, αιιθ ἃ ἤμθπι 
βρθδοίαπί οὐ πᾶ ἀπ Βοηαιηΐα! ἀθ ἰθοιαβ (117), ἀθ οἰνπιὶ ΠΘΡΌΪΙΒ 
οὐ ΠῚ 5. οἱ (ὁ πι10118 (18). ἀθ ἀθόναπηι οὐϊέι οἵ Πιβε {1 (20), ἀθ νϑυὶ- 

ἰαΐο οἱ ἢάθ (22), ἀδ ππρογῖο (234): ογάϊηθηι ἰδ θὴ αἰσίατηΐ βοηἐθηξίαθ 

Ἰηἰοτροβιίαθ εἶθ δρραγαίι σοραὶ] οὐ ππᾶρηοθπέα (19), ἀθ ΘΟΥΡΟΓΙΒ 
οἰιϑίοαϊα οἱ ἀθ σϑῦθιβ ᾿γν δὲϊβ αι ροπαϊβ (21), ἀθ ασῦθ ΠΟΒρΡΙ θ18. ἀπ10}}- 
ἤἢοδηάα, ἀθ οἰνῖιπὶ πιθῦι οὲ τΘρΡῚ ΠῚ 18 βουθυϊξαίθ, ᾧὰᾶθ᾽ ΟἸΠΠΘΒ ἔθιθ 
ὑγγαηη 6 πὶ ΔἸΐᾳο τηοάο τϑάοϊθπέ 40 ᾿ΒΟΟΥΆ ΓΒ πηθηΐθ ΡΙ8 6. ΔΙΊ ΘΠΒΠ). 

υδθ 840 ᾿βοογαϊβ θ᾽ δ ΔΌΠΟΥΓΘΙΘ ΟΧχ 118 ἀθοαὰθ ἀρραγθὲ, 4180 
(ομ ροῦχα, Δ θπον ϑιιάΐοη ΧΧΥΤΠ 1905. μυ. 180,88 ὀχροβιῖε. [)6η1- 
46 ΘΟΙΠΙΡαΓαΠαἑ βαηΐ Ἰοοὶ δα ΝΙοοοίθῃ (Χ1) ὃ 38. οἱ Νίοοο ΙΒ (ΧΙ 

ὃ 612, 41 δἀπιοη!!ομθπι οοπέϊηιαπι υἱγόαιθ Ιοθο βθηΐθη 8 ποη- 

Ὠ}}}18 ΘΟΙΒΕΓΙΟἷβ δὲ ψαοάδιηπιοῦο ἀν θυβὶβ σοι ργ θπάιιηΐ δὲ Ἀθβοϊ γπὲ 
(1ὰ ᾳυοά οοπίτα ΒΙαββίιμ Ὁ. 214. ἢ. 2. ἀϊοο): αὐ τὸ ρΡουϊοάπβ ἰοπσίοῦ 

ἱπ οτϑέϊοηθ δὰ Νιοοοίθαι ἃ 89 ργαθοθρίογι πὶ ἤποπι ἔδοῖθηβ ἀδιη παῖ. 
-- Αδ πθ οὑπὶ ΒΙαββίο (ρ. 214) δὰ ΝΊοοο β (ΧΠ) ραγίθπι ραγθῃθέ οα πὶ 
(δ 48 54.) ργονόοθβ Ὀθὴη6 αυϊάθιη αἰδβροβιέαπι, οαϊὰβ ἰᾷπΊθ ΒθΘηΐθη 9 
85. 186 ῬϑΌ]Ὸ πθρ]Θ θη 8 ἱπίθυ 86 οοραϊαΐδθ βαπίὶ (1ἃ ᾳυοάὰ ᾿ ΟΥ̓ ἸΟ ἢ ἷ8 
σοπέθχει οαρ 0118 βοὶτποῖϊβ ραἰθέβοογθ ν 1). [ἃ Θηΐπὶ ογδί!οηἷβ ἀἀπηοὨϊ- 
ἰοτῖίδθ ὈΧΟΡΤΙ ΠῚ 6886 ἰρ8θ ἰβοογαίθβ 'ἰπ Απίάοδὶ ὃ 08 ῥγοοϊδιιαυι: 

ὈΥΦΙΓΌΡ, [ϑοσγϑι ΟΡΘΓΔ ], κ 



-- ΟΧΤΙΥΙ -- 

οὗτοι μὲν γὰρ (56}}. οἱ λόγοι ἀνεγνωσμένοι: ῬΑΠΘαΎΥοὰΒ. δὲ ἀθ Ρᾳ 66) τὸ 
λεγόμενον ὁμολογούμενον ἀεὶ τῷ προειρημένῳ χαὶ συγκεχλειμένον ἔχουσιν, 

ἐν δὲ τούτῳ τοὐναντίον᾽ ἀπολύσας γὰρ ἀπὸ τοῦ προτέρου καὶ "χωρὶς 
ὥσπερ τὰ χαλούμενα χεφάλαια ποιήσας πειρῶμαι διὰ βραχέων ἕκαστον 

ὧν συμβουλεύω φράζειν. Β] ΒΒ δ ἴθ πὶ Ὑ ΘΠ ΘΠ ΘΠ ΘΥ ϑυγαυ, ηὐοά [80- 
ΟΥ̓ 8. παθο ΠΟ ΒΟ] ΠῚ δὰ Βοη θη  ΆΓ11Πὶ ΠΘΧΙΠΊ, 864 οὐϊδηι τἀ ΤΓΟΙΌΙΩ 

ἀἰβροβι οηθπι ΓΘίθυ ΘΒ. ΓΑ ΘΟΘΡΙΟΡΙ ΠῚ ΒΘΥΘΠῚ ᾿ΠΟΟΠΙρΡΟΒ ἔθ πὶ Ὁ ΟΥΑΐΟΤΘ 

ἴρβοὸ ΘΧΟΙΒΑΤῚ ΟΡ᾿ Παξι8. θϑί. 
Ῥταθίθυ. οὐ θη ἀἰββοϊαΐα ει ̓ὰ ΡΟ  ββι λὰπὶ νἀ θέιν ᾿πο]οδ Ὠ ἀ8}}} 

6586, αιοα βϑηἐθηςαθ παι ραοαθ ἃὉ ἰβοογαίθ ργοϊαίβθ δά αἰ ἐαπιθηεὶβ 
μ1 0] 5 Ἰββίπηθ ᾿ἰθυϑηΐιγ. δίᾳθ οἐϊδιη τϑίπίαηίγ, ποὰ οὐ ΡΘΥβρ οἷδ8 
ὁοηἤογα8 αὐδθ8ο: ὃ 20 [τίμα ταῖς μὲν χτέ οὐπὶ 10 ἀλλὰ σχοπῇς 
ὅπως κτὲ (οἵ, δἰίαν ὃ 27), ὃ 231 [φυλαχὴν ἀσφαλεστάτην χτὲ] οἰπὶ δῦ 

μάλιστα μὲν πειρῶ χτξ οἱ 21 φίλους χτῶ χτὲ, ὃ 21 [χήδου τῶν οἴχων 
χτὲ] οὐπὶ 18 τὰς μὲν ἐργασίας χαϑίστη χτέ, 8. 22 [μὴ τοὺς σοὶ δωρεὰς 
ἄγοντας] οὑπὶ 1 οἱ δὃ4. ἃ; 28 [τοὺς πολλοὺς φόβους χτέ] οὐηὶ 10 χαλῶς 

δὲ δημαγωγήσεις χτὲ, ἃ 21 [τοιούτους ἐφίστη χτὲ] οὐηὶ 10 ἀλλὰ 
σχοπῆῇς ὅπως χτέ, ἃ 83 [ἐπισχόπει τοὺς λόγους χτὲ] οὑπὶ 88 ἅττ᾽ 
ἄν σο! λογιζομένῳ χτξέ. Αἴαχιιθ αὖν βοουα 8 γα 06. ΟἸΥῚ ἀπαθ Ρῥτὰθ- 
ΟἸΡθ βθη θη ϊαθ. ΡΥΌΥΒΙΒ. ἈΌΠΟΥγθΐ, απ 6. οὐ ἐθιμ ρθνα πίη} δὲ σΤαυῖ- 

ἰαἴθπὶ 5 πη 18 4 5. Θ886. ὈΥδϑοιρίδης, Πϑπιοηίοθαθ ρούϊιθ. ΔΙΟΙΟΥῚ νἱ- 

ἰϑηίαῦ ὁοηγθηΐγο: ὃ 29 ποίει μὲν μηδὲν μετ᾽ ὀργῆς, δόχει δὲ τοῖς 

ἄλλοις, ὅταν σοι χαιρὸς ἧ οὐ ὃ 90 λάνϑανε μέν, ἣν ἐπί τῴ σο: συμβῇ 

τῶν φαύλων χαίρειν, ἐνδείχνυσο δὲ περὶ τὰ μέγιστα σπουδάζων. 

Αἡ οχίγθιμιιπ ΚΤΑΥῚ Οὐ ΒΊΩΙ ϑϑὲ ἀἸβοσπιθη πα οχίσιαι μι, αυοά 

᾿πίου δα θη ΐον αι ἀϊο οθθ πη οὲ ΒΟ ΓΒ ἀβαπὶ ἱπίθτοθαϊί, οἵ, 8. 19 

ταῖς δὲ πράξεσιν -ὸ, νϑοί ρα! πὶ Θχαοίοηθ" ([βοοτγαΐθιιπι οϑὲ εἴσπραξις 
ΧΧΙῚ 08, οὐ, εὖ, ΧΧ 146; Μυθηβοθθιιβ Ἰοοιπὶ πὰπο ᾿Θββὶπιθ ἱπίθυ- 

ΡΓοίδξβ θϑὲ πο ρΟ 8. ἀσοιγαίθ ρΘΒΕ18," ἀπὸ ἰαπιθη ταῖς χατασχευαῖς 

Ξε ΜἈΡΡδγαΐαΐ ΓΘΡΆ 1“ ΠΟ ΟΡΡΟΩΪ ποη Ροβϑιιῃί, οἵ, διαρχῇς): 19 διαρχῇς 

ἀὈ ΒΟ} 6 ἀϊοίαπι; [9 τῶν δεδαπανημένων μαβδῖγθ πϑαγραίαπι; 21 τῶν 

οἴχων τῶν πολιτιχῶν (ἰδιωτιχῶν Π, ἰδίων ΔΛ Ῥαρ.); 21 ἀπὸ τῶν σῶν 

ἀναλίσχειν (ἐχ τῶν σῶν 1᾽ὰρ., ργδθροβ. 46], ΒΙ88); 22 πόλιν... πρὸς 
τὰ συμβόλαια νόμιμον; 25 τοὺς πολλοὺς φόβους (πολλοὺς ον. ΛΠΡαρ.); 

80 ἐνδείχνυσο οὐπὶ μαγίο. σπουδάζων; 82 τρύφα μὲν ἐν ταῖς 

ἐσθῆσι (ἐν οἵη. Π): 33. ἐλλείπειν αἱροῦ: 84 τὴν συμφορὰν τὴν 
ἑχατέρᾳ προσοῦσαν; 8ῦ ἐμπειρίᾳ μέτιϑι (ΛΠ 8ίο".: μετατίϑει Γ); 

δὸ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων γυμνάζεσθαι; 89 ὁμιλεῖν... τοῖς πράγμασι. 
Νϑάιθ ρογϊοάϊ οπ68 ἀρίο σοηἴοτγιπαίαθ δέ, αὰδθ πθρ!θαθηξία ᾿Ββοογαῖθμι 



-- ὉΧΙΝῊ 

αυϊάθηι ἀθάθορι, οἵ, ὃ 19 τὰ γὰρ τοιαῦτα (Βιθϊθοίαπι) .. παραμενεῖ 
χαὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις πλείονος ἄξια (80}}. τὰ τοιαῦτα : πὰπο οὈἰΘοίαπι) 

. - καταλείψεις; ὃ 80 νόμιζε τῶν τιμῶν ἀληϑεστάτας εἶναι μὴ τὰς... 
γυνομένας, ἀλλ᾽ ὅταν... ϑαυμάζωσιν. 

ὥπ86. οὐπὶ ἴα 8580 παθθϑηΐ, ογαίϊοπὶβ δα ΝΊΘΟΟΙ πη βθηἐθηΐαβ, 4186 

ἴπ Αμπέϊάοβὶ ἀθβαπὲ, Βα Ὁ 1 ο᾽α 8. ΘΒ86. ΡΘΥΒΌΆΒαΙη πᾶ 060, 5176 1Π ΘΓ ΡΟΪδίοῦ 
688. σΟΙΠΡΟΒυ ἰρ86 βῖνο οχ δ πποη! θη θ ἃἸΐαα Βορἰβέϊοσα ἀθβαπιρβίί. 

ΚΙ  Πὰπὶ δὐιθη), αὐ ΘᾺ8 οχ Αὐἰβίοίθ!β μοὶ ἰοόσατ ἰῦγτο Ὑ1ΠῸ ᾿. 181818 

Ἰιδυβίαβ Θ556 ταΐιβ ϑϑί, ὈΘὴ6. ἴάτῃ τϑίμίανι ΜΈ ΘΉΒΟΉΘΙΌΒ. 
ΟΥ. ἀθ οτδίουἑ 8 δὰ Νίοοοθη οἱ Νίοοοϊο: Β1888 119 μ. 269,18 -- 

ΟἸτ δι δὴ, ἰγαηβ]αί, αθγπδη, 1892 μ. 45,49. 6970 --- ΒΟΉ ΘΙ ΘΎ, ἀδ ἰδία 184] 

Ρ. 8189. οἵ, οὐ. 1831 με. ΧΧΧΥῚΙ ἢ. 23 δἀ 1 -- Ο. Α. Ε΄. ΒεάοκΚηστν, ἀδ Ἰοοΐβ 

ἷη Ιβοογαιῖβ. δὶ ΝίΘΘΟΙΘ αι ὁταῖίουθ ργορίου θἃ, 86 ἰπ οταίίοπο ἀ6 Απίίἀοϑὶ ὁχ 
ἢΠ1ὰ του ΐιγ, [8150 Βαϑρδοιβ, Ῥτοστ. Βαϊ ηἶο 1} 1852 --- Ηνοῖ, οα. Απρἀοβὲβ 

1809 μυ. 901 κᾳ., 285 --- ΘΟ]. ΔΤ, Θυδοβίίομθβ ἰβοογαίθϑθ, Ὠ ββοσί, ΗΔ]. 1881 

Ρ. 2521, 4100 -- Βγ, ΚΟΘΊῚΪ, Ηθυτηθ8 ΧΙΣ 1884 μυ. 088 564.: ἰάθη, ΕρΡΙΚυ 866 

[5οΚταϊθεβι θα, ἰάθη ΧΧΠΙῚ 1888 μ. 852 58. -- Ε. ΑἸ το, ΡΠ ]οΙορ. 

ΧΏΠῚΕ 1884 υ. 944,48, εὖ μα οΥ. Χ .- 5, Βυ π8, τὰν Ζο  ἐθοϑεπὰπρ Ρ]8- 

ἰοὨ Β 6. 50} Υ ΠᾺ16}, ΕΠ Θίυ, 8. ΧΕΙ 1889. μ. 59. 54., οὐπέγα 4αθη) ἀἰθραΐανο- 

γὰαηΐ ῬΡι Ναίοτμ, ΡΙΝΟΙοΣ. ΧΙΥΠΙ 1889. μυ. 02928, Ἐν Τ᾽ ΘΙ 161, ΚΙοίηθ 

ΒΟ ΤΙ ἴθ ΤΠ1901] μ. 79 8ι. -- Ῥ, γρυβιηθθίθῃ, [βοογϑί 8 δαιῃηοηΐίο δὰ 

ΝίσοοΙθ), Π ββοσί, Οτοηίη ρθη 1890 --- (ἀτ. ΜῈ Θ ἢ 56 6 ., Οαδοβί οι 68 Βοογαΐθδθ, 

Ὠἰββογί. αοἰζηρ. 1895 μ, ὃ4,16. 

ΟΥ ἀθ αδροτγα: Β] 8585 15 γ., 284,88 --- ᾿Ῥ, 1. ΠΘΙοαΡ, ᾿βοογαςῖβ ΕΌΔΖΟΥΆΒ 
ΘΠ, μγοοθϊο οἱ δηποίαίουθ ἰηδβίγαχὶς, ΔΙομχ 86 1828 -- ΟΠ τ βιΐϑη, 

τ δαί, Οογηδπ, 1889 μ᾿. 91|108 --- α, Ε, ΒΘΏΒΟΙΘΤ, ᾿βοσγαι β ΕῸΔΡΌΓΒΒ, ἴῃ 

αϑὸπι ΒΟ Ιάταπι δα ϊαϊ οἱ σοιηιηθηίατ 5. ΕΠ Ὸβίγαν!ς, Πιἰρ81846 1884 -- Ὁ Η͂, Β. 

ΗΔ χοΙ οὔ ποριῖχο, Απηοίδιϊ 085. ΠΟΠΠΆΪΠ 86 ἴῃ ᾿Βοσγαῖί8 ΕΠΔΡΌΓΒΘΠΙ, 

Ὀιββοτί, Οτουίπροη 1881 -- Οἷἵἷο ΒοΠ οΙ ἄθι, ᾿βοκυαίοβ δυβρον θη! 6 Εράθῃ 1 

1859 (ρᾳ. ἰοτιϊα 1888 ρ. 838 54.) ---- πῃ} τίει, ἀὰ Εὐδροτα Ογρτίο, Βοβίοοϊς 
1812 --- :Νι συ ά δῖοι, ΚΙοϊ δἰ δίίβοῃθ διυάίθη, Μαυθανρ 1899 νυ. 118,86 .-..- 
ἵνο Βγα 5, ἀδ5 1{{ Υυ Β0Π6 Ῥοτίγαϊ ἀν Οτίθομθη, Βουϊη 1896 μ. 115,20 --- 

ΕΔ, 4. Βιοτρίῃ οἱ Ε. ). σοπτοίίε, 8. αγόροϊτε ἀρ Ναχζίδηζο, ΕἸομο Τα γα ὧθ 

8. ΒΑβ116, Ιδοοταΐθ, Ῥαῃύργτίαπο ἀ᾽ Εὐδρογαβ, ἃ ΤΠ πβᾶρα ἀδ 1ἃ τῃόζοτίααθ, Ὠθβοϊόθ 
ἀθ ΒΥΟΌΝΕΥΙ οἵ Οἷθ. 1891 -- ΕΠ. Οοπτοίίε, Ριπάατγε οἱ ἰβοογαίθ, [1,6 ἔγγίβιηθ οἱ 
1 ὅορμο απὸ το, [6 Μυβόο Βοῖρα ΠῚ 1898 Ρ. 168,91 --- Αἰ Βο]ατγί, ΑΡΡαμί 58}}}" 
Βαδρογα ἢ ᾿βούγαίο, Εἰ ν βία. 1 Π]οϊορία οἰαβοίοα ΧΧΧΊΙΙ 1905 μ, 105{12. 

Τοτία οἸαββὶβ Θᾶ8. ΟΠ  ϑοίὰ Γ οχαίοπθβ, αυΐϊθι8 δαοίοῦ ΥΘΌῈ8 
»(ὐταθοῖβ δὲ ῬῈ] 118“ ἰγαοίδηἶβ 80 ἀθάϊὲ (οἵ, Οποκθη, ᾿βοϊκγαῖθβ υπὰ 

Αἰἴμθὴ 1862). Αἰᾳιθ ἴῃ απῖνθυβαπι ᾿ἶῸ ργαθίαυὶ ᾿Ἰοθαΐ, οΟΥὐδίουθηι 
πιϊηΐπιθ --- αποά ποηπ}} 18. Υἰβαπὶ ϑϑὲ ---- ἀθ σϑθιβ ἰθ ὕἱορὶα αυϑάδπι 
ΡΟΥβοϊθπἶ8. ἀρθγθ ὨΘρΊΘοίβ Ομ θαΒ, αὰ806 ἴῃ Οὐγαθοῖα ϑυδηΐ οἵ τϑ 
γογὰ Β6ῚῚ ροίογαηί. ΝΊΠΙΪΓΙ ΠῚ ΟΥΑΙΟΤΘΠΙ ϑ80Π1Π|0Ὸ δγάοτο Ρδίγ8θ 

μ᾿ 



-- ΟΧΙΙΠ “-- 

ἀπ πΐθι, ΑἸ ογ αἴψαο Οἰοναῖπην ρμαί γα σαγθηίοπι, ἀθΊαπθ ἀπάϊπναβ, αὶ 
Δ ἰρεθ ἀὰῤ ὁχ αἰξουίιβ αἰ οαΐιβ ρούβοηα (Ρ] αἰ θϑηβὶβ οὐϊυθάδῃι, 
Ατομ] ἀπ 1, Δοθ Ἀθη ὁ} }}} βου ο βυιδ θέ, αν βι}}} ἢ ῬΓΆΘΒΘΗΒ ἔθη ρὰ8 
ἐαοϊομ ἄτι 6550 νἹἀθαίισ, ΑὉ πὸ ΤΠΘΙΟΓΘΠῚ ἀΘΟΙ ΒΘΠλιι5.. (Ὁ ΓΕΘ ΠῚ ΒΕΆΤῚ 

ΠΟΙ 8 πὶ ἀρογεϊα πλπὶ ὁ. ΤῸ ΠΘΟΘΒΒΆΤ ἢ οὐαΐ οβίθηΐαξ: [ἀ Θη]η] 

ογας μι πὶ ἱπίοϊθ Θχοιβαῖιτ, 4π86. ΠῸῚ Βιπὲέ ΘΟὨ 05. γϑγαθ, βθὴ 

ἀδοϊαπιαίίοθβ Ἰθοίογιθιβ ργοροβίίαο; ααΐθι8. αἰαὶ αἴθ σΟΒ ΟΕ ΙΕ 
μαθϊξαπι ἀρέϊπι θββ οοπμοθάθηλιβ, (λιιοί γθτὸ δα Τὸβ μι Ὁ] 1088 μου ηθὲ, 
ΡΓΟΡσίατ. ΟΥ̓αἰΟΥῚΒ. ΘΟΠΒΙ αὶ ᾿ΘΎΠ Θ᾽ αυάθηι ᾿πΒρ οἴ θη απ 6116 οορ- 
ποβοθίιν, ΄αοηΐαπι αὐ οὐ ποθι τὰ} 810] Βα ρβυὶί, ἴῃ στ θυ }8. σταπάϊθι8 
πδὰ τὰτὸ βϑυὐυαπά! θη οί. Αἰψιιθ ὀχθρ!ο υἱὰν γα οπο οθὶθ- 
υϑυτίπια, Ῥαποργτίοι πὶ αἶθο, ἴῃ αἴι0 ΟΥαίο ὈΘ᾽} πὶ ΤΟΘῚ ῬΘΓΒΑΡΈΠΙ ἢ - 
ἔογθπάππι ρ]ουῖοβθ ργοοϊ απιαΐ, πιαχὶπιθ ἰαιηθη οἰν ἑαυ ι18 (ἰγαθοὶβ πιᾶτὶ- 
{ἰπιῖὶβ ἀ6 ἔοθάθγθ οὐπη ΑἰΠΘπ ΘηβΙ 18 ἰέθσαι πὶ ̓ πθαπἀο ἀιιοίοῦ οϑέ, ὁ ποί 

Δοσαυγϑ 8. Θχροβιὶ ἴῃ ΡΠ] Ο]οσὶ νοὶ]. ΤΥΥ̓ 1895. ρ. 686 84ᾳ., Ροβέαπδπι ἴω. 

Καγβθῦιβ (Μύπομθηθυ (ἰθ]θηγίθ Αηχοίσθη 1851 πο. 23,24 υ, 185,92, 
195,200) ἀδ6 οταίοσθ γϑυιπὶ ΟἾν] απ ρου ἃ. ργαθβογέμη ἀθ οὐδέϊοῃθ 
Ραποργτίοα γϑοίθ ἰδπὶ ἱπάϊοαν!ε. Αἰᾳὰθ Η. ἀθ ὅσα!α (Ὑ ϑυμαπά!. ἃ. ῬΏΠο- 
Ἰοσθηνθῦβ. ἴῃ Μάποϊιθα 1891 ν. 102,21), Ταϊαπὶ ΒΘ] ον (τ  Θο  βοῖιθ (16- 

ΒΟ ΠΙ 1891 μ. 528), Βάυαγάππι Μογοῦ ((ἰϑβομιονίθ 68. ΑἸΐον- 

[μπ|8 Ὗ 1902 μ.. 369 5η., 494 84.) ἰδιιάο, αἱ ΓΘΓΠὶ ΘΒ ί ΓΙ ΠῚ ΠΙΘΙΟΤΊΔΠῚ 

ἰθηθηΐοβ Ἀθβοηιπὶ {Ππὰ Κοορρὶὶ (18οἸκταῖθβ 418. Ῥ κοῦ, Ῥυθαββίβο!ο 

δαμγούομονυ ΤΧΧ 1892. Ρ. 412,87) οἱ αἰϊοστιιπὶ ἀθ ἰβοογαίθ ἐπ Ἰοἶτπὶ 
ΓΘΒρΡυθηΐθ8 86118Ππ| 6] ρῥγαάθηϊαθ ἰαπάθπη 0} ἀδπορανθγιηΐ. 5.816 
ΟΥ̓Δ ΠΟΠΘ8 ΒΙΒΒΟΙ8Θ ΒΓΪΟΙΘΒ ἃ ΡΟβίθυ οσὶθ8Β ααοάδπιη πηοάο υἱάθηζιν 
αἰ ἔθυτθ, αἰδηἀοηυϊάθη Ῥαπορυτίοαβ, Ρ]δίαϊοιβ, Αὐοάδπηθβ, ἀθ 
Ρδοθ, Αγθοραριξοιβ, 41] υἱρθηΐθπι οταίοσθηι δἐϊδη αἀἸοίΐοηθ οβίθη ηΐ, 
Θ. οογεῖβ ψα!θυβάδπι τοι παίαθ οορ ἐαΐα Ὀ6}}} Ῥαοίθῳιθ ΘΟΉΒ1} 18. ἀδβῃῖ. 
Οοπέγα ογδίογθπι ἴῃ ροβέγθηνβ, ΡΝ ΠΡΡο οὲ Ῥαηδιθηδῖοο, 408 ΒΠΏΟΒ 
Ρ᾽ὰΒ αιδπὶ ποπαρτηΐα ἡδέμβ Ὑἱγῖθ..8 18 πὶ ἐπηΠ} 1 Πτι8 ΘΟ ΏΒΟΥ ρ81ζ, ἃ οἰ γ ἐδ εἰβ 

ΑΥΘηἰθηβί πὶ υἱΐα 86 Γίοπθ ΓΘΠΙΟἰΟΥΘΠῚ 8 πὶ 6586 ΔρΡρδυθέ, 4ὉΪ ἰβ 61 
ἴπ΄ ῬΏΝΠΙΡΡοΟ τϑρθπὶ δὰ ὈΘΙ]ὰπὶ οοηίτα ῬΘΓΒὰΒ. βυβοὶρίθηάππι Ποτγίδίιβ 
Οσαθοοσαπιὶ οοποογάΐδηι ῬΈΠΡΡο ἄϊοθ βέὈ}} !]θη άπ ργαθβθηβῖββθ οἱ 
ῬΓΔΘρΡάγαβ8θ. υἱάθίυσ. Νϑο πιΐγαπι ααοά ογαίοῦ ἰδμ]ϑ πη ΘΧ Πα] 008 
ἴχπο τθ8 σαθοδβ ᾿πβρίοἴθηβ θὲ 486 ἔυξαγα ϑγαπὲ ργοϑροχὶς, ααΐρρο 
οαΐὰβ Θ]οαυθηία, απ86 θα] ΘΟΠΒ}]α ὑπίγθτϑα δάϊυνογαί, ΕΠ 

ἴαοϊΐοπθ δὰ ρᾷοθπὶ ῥγοοὶ ἑνὶ ἃ στϑῦι8 ΡιὈ] οἷ συ θογπαπάΐϊβ γϑραΪβδ, 
Ρτουϊποῖα ΟἾΥ ἴθσθ ρῥγϊναία οϑϑοΐ (οἵ, δυριυπιοηίαπι ῬὮΠΙΡΡΙ θὲ 
ἴοο ᾿ϑηβοιδαὶ ἰαἀϊοίαπη ἀρυὰ Υ͂. ΚτῸΪ], ἀϊθ ΑἸζθσία ιν ββθηβοδ ϊ 



-- ΟΧΤΙΧ --«-Ἕ 

ἱπὶ ἰοίχζίθῃ Ὑ]ου ΘΠ ῃγπιπάθεί, 1 οΙρχὶς 1905. τ. 161: οΟΥ̓Δητοηά οἷη 

Μαπη νη] Ἰβοκτγαίθβ πεϊξ βϑίπθη μηδ ϑάθη πιαἰςθἀοη βοιθη Τϑπάθηζθῃ 
ἄογ ἅϊίθγθη (ὐθβο ἢ βογθι θι πη 418 ἀθν ΤΎΡαΒ ἀθ5 βαΐί- τὰ Κυαδ]οβθη 
ΒΟ δηγθάπογβ σα], ουκοηπέ ἀἶθ πθυΐσο ΕΌΥΒοδαηρ ἴῃ ἴῃ τα ἀθῃ ϑγβίθῃ 
ΒΘ θη ΐβοπθη ΡῈ] ἰϑέθη, θυ δ] ]θῖπ ἵπὶ (ἰθρθηϑαῖζ χὰ ἄθῃ ῥσὰ Κιϊβο θη 
ῬοΟΙΠΙΚοτη βοίηθυ ζθῖε ἀ88 τἱοπέϊρθ Υ ογβί πα πῖβ ἐπγ ἀ16 ἀδπιδ!ρο [αρθ 

οὶ σίθ, απᾶὰ πὲ »ἀθββθὴ ΒΟΥ θη ἀδῃθὺ Ἰθάθυ ὈΘοίηΠΘ1) πιι88, ἀθὺ ἀΐθ 

πΥ ΘΟ 5 Π6 (ϑβο πέρ πὶ 4. Φαμνπυπήοτιὶ υϑυβίθθη Μ1}}- “ βϑοι άπ πὶ 

Εά. Μογοῦ Υ 1902 γν. 390). Ουΐθυβ οὐιπὶ 1106}}}5 ἀὐεϊαβ οοπὶ μρθ πΠ48Π| 
Θ888. ΟΥΑΙ ΟΠ Θ ἢ. ἐἰ8 ΡΘΥΠΙ τη, αἰᾶ8 510 οὐδεϊοἶβ πάϊς 18}18. βρθοὶθ 
νὴ Δθ δὲ Ἁγ ΒΒ. ΒΌΠΙ Ια πὶ ἈΠ ΠῚ ΓΔ ΠΒ ΘΟΠΒΙ ἴα οἱ βειιάϊα ογαίογβ ἀθίϑπαϊἑ, 

βιιρτα (ρΡ. ΟΧΥ͂ ἴαπὶ ϑάἀοουϊ, ἐγθ8 {ΠΠ85 δϑίαϊξίβ θχίγοιιδο ἠθβουθβοθηεϊβ 
δὲ Ἰοᾳυδοῖὶβ ογα 0 Π68 τΠ0Ὸ απδ8ὶ νΟΙ ΠῚ 6 ΠΟΠΙΡΙΘΧΊΙΒ. 

Αἰαιιθ ΟΥ̓ ΕΟ ἢ ΠῈ ΟΠ Π ἐπ Πὶ Ρυ πο ρα] Θηὶ ἰσοιπὶ παδοὶ (οἴ, ὁ πρῶτος 

λόγος ΧῚΧ ὃ 78) ογδέϊο θ᾽ θυ τῖπια ἀὰὰθ ᾿μβου υϊξον 
ΧΙΝ. Πανηγυριχός (4), 

480 δἀ (οΥγρίαθ δὲ Τγβίαθ ογϑίϊομθβ ΟἸΚπιρίοαβ Βυρθγαπαδβ ἀἢ}- 
δθηι δὲ ἀϊυξ πο Ἰάθογο (ὃ 14) σοπιροπὶία δῆπὸ 880. ρα] οἱ ἰπτῖβ ἔδοία 
(πο) Παθὶ4) δὶ, οὐπὶ (ὗγαϑοὶ ΟἸγ πη ρδθ δὰ οθυβπηῖπα οΘΙὈταθ δ 

σοπνθηϊγθηί. Αἰᾳθ ἔθπιριβ ΟΥΔΕΪΟΠΪΒ οχ ὃ 126 οορποβοϊξαγ, Ὁ] 

Μαδηίπθαπι ἀθναβίαίαπι, ΤῊ Θθα8. οαρίαβ, ΟἸγηο5 οὲ ΤΉ] αβῖοβ οὔβθεβοξ 
0580. ἀθοϊαταίαγ. ΟΘυδθ Πίοάοτο ΧΥ͂ 19,23 δὲ Χοπορμοηίο Ηθ]]θη. Υ 8 
ἰθβέιθιιβ ᾽ῃ δηηῖπὶ 8810 ἱποϊάππί, οὐπὶ ῬΕΪ 8 ορρίάμπι ροῚ Υἱρίθεῖ 
ΠΊΘΠ565 ΟρΡΡυρπαίυ πη ἅηηὸὺ ἀθηηαπὶ 919. οαρίππι 811. ΑἸϊὰ ἐθπῃροῦὶβ 
ἱπάϊοϊαπι 6. Ὀ611ο Ῥογβασιιπι οὐπὶ πδροτα σοβίο (ἢ 141) δ᾽ οἰξασ, φαΐ 
ΟΥ̓ΑΪΟΓ βΘρ( Πλῖ πὶ ἰᾶπὶ Ὀ6᾽}} δπηὰπι ἀρὶ ἰηήϊοαί (ἐξ ἔτη διατέτριφεν). 
Ἐδὰ' Υ68 ἐβη:6 80 ΠΡΌΪα τὰ ΠΟΙ ΠῸ}}18. Ἰἰηϊθοὶί, ααοηΐαπι ΠΙοάοτιβ ΧΥ͂ 9, 2 

ὈΘΙ]ὰπ ΟὙρυῖιηι ἄθοθπὶ ἃΠΠ08 σθβέιπι (οἵ, ̓ Ιβοογδεῖβ ΕπρΌΥ, ὃ 64) Δηπὸ 888 

ΘΟΠΡΟΒἰἐ ΠῈ 6886 ἐγ. Οὐπηίσα Πιοάοτιβ 'ρ80 (ΧΙΥ͂ 98) ὈΘΙΙατη ἡ] ὰ 
ἴδηι ἃππὸ 3910 ΘΧαΥΒῖ586 διοίου θϑέ, ἰὰ ααοή ΧΘπορθον (Ηθ]]16η. ΕΥ̓͂ 8, 24 
ΥἹ, 10), οὐπὶ ἀππΐθ 390 οἱ 88 αὖ Αἰμθηϊθηβιθιιβ πᾶνθ8 ΕἸΌΔΡΌΓΔΘ 

ΔΌΧΙΙΠΟ Πιῖββαβ 6880. ἐθβέθίυσ, οοηβυαί. Θὺὰ ἀθ ὀδιβα ῬΔΗΘΡΎΓΙΟΙ 
Ραγίθηι, αυ80 ΕΠΒΡΌΓΑΘ τῃθη οηθπὶ ἰπϊοϊξ, ἅππὸ 88 νοὶ 384 οου- 
ΒΟ Ρί8 ΠῚ 6886, ΟΥ̓ ΙΟΉ ΘΙ γΘΙῸ ἔπ πὸ ΓΙ ΠῚ ΠῚ ΡΟ] οὶ ̓αγὶβ ἔβοίαπι ροβίθϑ 
γοἐγδοίδέαηιν δὲ ἴῃ ῬῸΘΙΙΟ πὶ ἰἔθγ πὶ ΟΠ Ββ8πι θ880 προ] υβ, δυο θ:- 
β[6 1 η1π|8. (01 1π}}), ΕΘ ἀγἸοΠῖβ, Β] ββὶ 8 ΘΒ Θτηΐ, 6 αυϊθυβ Β]αββῖιβ 

ψυϊάθπι ἀθ ογβέϊοπθ 18 θαϊέα δι θ᾽ σι 8 ὙϑυὈ]Β αὐαγ. Θδο βθηΐθηίἃ 
οαπὶ ῬΔΠΘΡΎΤΙΟΙ σΟηΒ. ΠΟ δὲ ἀτίθ ρουίθ ριρΏδη8 ἔμ 188 ἱπηϊ αν Ὑϑὺ- 
ον πὶ ὃ 141 ἱπίογργοίαιίοπθ, Ναμι Επιπρόγαμι, ἀαὶ ὦ τόρηυπὶ 6- 



Γοπάἀθηάππι ἐσὶθυβ ἰαπέιπι πλ} 1115 Ρο]ἑαβίαγιιπι αἰ (ΤΟΙ ἐγ, οἰ ΒΒ ΠῚ 
μαπὰ οχὶριδπὶ δῆ πο 8806 ἃ Ῥουβὶβ ἀϑυϊοίδπι ἰδπὶ ῥυϊάθπι ρον [1886 Ἰ8}}}- 
Γοβέμ μι ϑϑὲ, ᾳαοά σθρθηὶ ῬΘΥΒΆΤΊΠΙ ΟΟΡΙ8Β ἃ ἀ 60 ἔθη 0 68 Β6Χ ἈΠΠΟΒ ἔβγα 

ΟΡΡυρηδυΐββθ παγγαίιν (ὑπὲρ δὲ τῆς χώρας τρισχιλίους ἔχει μόνον πελ- 
ταστάς, ἀλλ᾽ ὅμως οὕτω ταπεινῆς δυνάμεως οὐ δύναται περιγενέσθαι 

βασιλεὺς πολεμῶν, ἀλλ᾽ ἤδη μὲν ἔξ ἔτη διατέτριφεν). ΟἸΑΡΓΟΡΊΘΙ ΟἿΠῚ 
Β0Χ ἱστὶ Ὀ6}}} ἀπ πὸ8 ἱπθ ἃ ἅππηὸ 806. ΠῸΒΊΘΓΆΓΘ ΡΔ δἰῖ, βοουδϑίβ 46 
Ἐπδροτα Ἰἰοοῦπὶ δὰ δπππηὶ 880. γοίθγθηάυμη Θ856. δ] ιοθί. ΙΟάΟΥϑ 
δυΐθπὶ ἰπΠ ΘΠΔΙΤαηὯῸ Ὀ6}}} οχὶτα ρϑοοαν, ἃ απο ἀοουγαίβ ἀθ Ῥᾷπο- 
ΒΎΤΙΟΙ ἐθπιροῦθ 80. Γίϊοηθ αἀἰββούθηβ ΑὈΒπο ἀἄθοθη Δ ΠηΪ8. ΘΧΡΙ ΔΗ ΥΪ. 
- ὴ)ο δη βορῃ βία, ααθη ἃὉ βοογαίθ ἱπιριισηδίαπι 6586. ἴ)ιι6Π}Π1- 
Ιοσβ (τ απι ἀἰοὶ[) οὐ ΝΥ Παπιον ζιι8 (ἢϊς πα ΠΠΠπ8β ποπιθὴ ῥχοίθγι) 
ΟΡ᾿πδι 8πΐ, ΠΙΠ1] βοϊπηιβ (οἵ, οἴαπι ἢά, Μογου ΚΑ 1902. μ. 372). 
Ουοά γοιὸ Ερ ΡΠ Ὁ Τυγϑίαο ΠΟΙ. ἔα ]80 ἐγ θα τζπιπὶ οἴη 1 ΠΟΘ ΥΤΙΟΟ 
51: π|}}1{πάϊ]π6 σοηϊα ποία ΠῚ 6886 δηϊπιδἀνθυίθγῃξ, ἀιοἴογθπι ΘΡΙΡ 1π|1- 
ἰδίΐοηθ οχ ῬαῃορΎτοο βι18 ΘΧΡΥΘΒΒΙΒ86 οχ Δ ΟἹ ΓΙ δὲ ΝΙΖβ Θ᾽ βίι 118. --- 
(ἰοπιρουζίο πομάπὶ ΘΟΡΏΒ ---τ ἤὰσπὸ οοπδίδέ. 

ΟΥἉ, ΒΙ8.55 {3 ρ. 250,66, ΠῚ 33 ρυ. 3719 -- αι}. θην, ἔπ 561, ἀρ ἰδθπι- 
ΡῬοΓΘ αὰὸ αἰνε!ραίαβ 51} ΙΒοογα 15 ῬΠΘΘΎΤΙΟΌ8, Ῥτοστ. δίδγραγα (ΒοΙΌ] ηἷ) 1861] 
-- Ὗ', Οπόοκθϑῃ, βοκγαίοβ πὰ Αἰπθη, 8602. μι 81|03 -- Εἰ Τ᾿) ποτ, ἀἶϊδ 
᾿Αϑηναίων πολιτεία 465 Καὶ 185, Ποτπιο8 ΧΧΎΤΠ 1893. μνν 509 5η. --- Ν', ποῖ ἢ, 

ΚΙΘΙ 851 {Ἶ}50 1160 δίπαϊθ 1892. μ. 151,48, οἵ. ΕαΌτΙ οἷ 5, Οδείίης. κ6 1. Απχ, 1808 

πο. 38 Ρ. 928,29 - τ ν. ὙΠ απο 1ὑ2- ΜΟΘΙ] ΘηἀοΥς Αὐαἰβιίοίθ! θ5 αὐ ΑἸΠθ ἢ 

1898 1} μ. 880,90 ([βοκταῖθβ Ῥαμορυτίκοβ 100--114) --- Ο. τίοάτγίο], Ζιμὶ 

Ῥδῃοσυτίουβ (68 Ι5ΟΚΥΑίΘΚ, {8} ὙὉ.. ᾧ, 0158. ῬΏ110]. ΟΧΧΧΧΥΙΕ 1898 να 1,94: τἀ 6 πὶς 
Ιβοκγαίθβ ῬΆΠΟΡΎΓΙΟΙΙΒ ἀπε ΘΓ ΚΥργίβοια Κυίθα, Ἰθϊάθιι ΟἿ, 1884. μυ, 4584|586 --- 
Εγ. ἘθΘ85, ᾿βοκτγαῖθβ Ραπορυγίοιιβ ἀπ ἀοΥ Κυρυίβοιιθ Κυίθρ, Ργοσγ. ΤΥΆΥ Δ] 
1894; 461}, ᾿βοικγαῖθβ Ῥαπορυτίοαβ ὑπὰ ἀδΓ ΚΥυριίβομο Καίθα, {ΔΓ ΟΠΘΥ ᾧ, 

ΟἸ858. ῬΏΪ]1Ο]. ΟἹ], 1894 Ρ. 848,44 -- ΒΕ, θσόταρ. ἘΡΙΚεΙ ΕΠ ΒΟΙ65. Ζὰ πὶ ῬΑΠΘΘΎΤΙΚιιβ 
ἀ68 βοκγαίθβ, ῬΕΠοΪοσαΒ ΕΝ 1896 Ρ. 080,58 --- Εὰρ. ἯΙ], αὐδ6 ταϊῖο Ἰηὐθι- 
οράδί ἱπίου Πυγϑῖδο Θρ Δ Ρ! ἰὰ πὶ οἱ ἰΒοσγαι 8 μα ποαγτίοιην, Π ββουῦὶ, ΒΟΥ]. 1898 
-- ΕΚ. ΝΙΐζβοπο, ἅροι αἰ στο βοθ ΟΥαῦγο θη. ἀν ΚΙαΒεβο θη Ζοὶς Ι. 

Ῥτγορτ. ΑἸ θα υγρ 1901 ᾿. 14,20 --- Εὰ Μογοτ, Οοβομομίε ἀ65 ΑἸ οί πὴ5 Κ΄ 1902 
Ρ». 40, 812, 809,12 --- ΟἹ, οἴδιη ργϑοί ἰοπθ5. Μοτΐ οἵ Θρομη (ἀριἃ Πἰπ ον πὶ 

1820 οἱ Βαϊίθγιπι 1882, οἵ, ΠΟΏΒΟ 1828 μ. 188 κι|.), (τ βεδεΐ 1858. ᾿. 141204, 

Βδυομθηδίθιηἷ 1849 (6. Υ΄. 1882), ΒοΟμβϑΙ οσὶ 1854. (νο]. 1 ρ, 19.838), δοπηοί δε 
1860 (θά. ΠΠ]. 1880), ΜΟΗΙοΥῖ 1861, ϑαπάγδι! 1808, Κα ὶΠ 1890. 

Θθουία. δὲ ΠΟΏΠ}}18. ΔΒ ροβὺ οὐδέϊο 

ΧΥ͂. Πλαταιχός (14), 

ἀθ ουΐι8 ἐθιροτο ἀμ ἰταῖϊο 6880. ἤθη, αυΐα ᾿]αἰαθθηβοβ ροβὲ 
ὈΓΌΘΙῚ ἃ ΤΉΘΌΔηΪΒ ἄθηιο οαρίαπι οἱ ἀἰγαΐδηι ϑἰαεϊπι ΑἸ ΠΟΘ 8. 56 ὁοηΐα- 
1|1590 αἰ ΑΕ θη θηβιαηι μα γοοϊ εἰ πὶ ΘΧ ρον ῖββὸ ἴῃ ργοιηρέι δὲ βιιβρ σαν, 



-Ἕ ΟἿ -- 

ῬΙαίαθαξ γΘΙῸ δι ἅπη0 874,83 (Πιοάον. ΧΥ͂ 46) αυἱ ὅπηοὸ 873.2 (Αϑέϊο 

Αἰπθηΐβ τοσηδηίθ: Ῥαιβαη. ΧΟ 1, 8) οχριρπαίαβ θ886. ἐγαάϊέιν, αὐ ἀθ 
Ρ]αΐαϊοο σοι ροβιίο ἰηέθ 8ηπὸβ 874, 873, 372 ορέϊο ἀδέα 511 (ἀμ πτιπὶ 

8171 ἴαπὶ ΒΡόαυ ΣΠΥ ΒΕ πηρ81}). ΠΙβουϊπιθπ ἐμοῖς ρὰχ Ὀγθνὶβ οαπὶ [.866- 
ἀδθιποηῖβ (πη 874) Ιἀοπεϊάθπι σομηπιθιηοταία (δ ὃ, 10, 14, 17), 

4086 ἴδ ἴῃ 0 ἀπηὶ 8718 πιθηβθὸ Μιπγοϊίοπθ (οἵ. Ἰ)οπιοβίι. ΠῚ) 6) 
'Ιπιοί μοὶ ὀχρθάμπίομθ ἐπγθαΐα ϑϑὲ, αὐ ογαίϊο ᾿]αίαϊοα. πὸ 574. ὀχϑαμὶ 
αὐὲ 378 ᾿πϑαηὲ} --- ΙΔ αποὰ νἱάθεινγ γὑ θυ 8. 0586 --- αἰ θθπάα 511. ὐοη- 
51} Ππ|πὶ ΟΥ̓Δ ΙΟΠἾ5. ΓΘ} δὲ αἰχιθ Αὐομ άπ, απαπεϊοαιίίοπι ᾿βοογαίθβ, αὶ 

ΤΉ ΘΌΔΠΪΒ. ΟμγΗΐ 1 γἹΐα 1 ἔθ ηδι18 ϑγαΐ, ἀν θυ βα 15. Θουαμη Π106}}0 ἔθ βι πη ον 

ΠΘΩῸ6 ἐμηηθη Β1η6 αὐὶθ σοηβοῦρίο βυγαραίιβ οβί. Οτα Ομ ο ΠῚ δαΐθΠῚ, 

ἴὰ αιοά προ ι (ὑΓΟΥΠ1}} ΒΘΟᾺΕΙ βίδαπιθγα πὲ Βα γβῖιβ (ἡ Ῥαμορ. ἃ 109) οἱ 
ΘΠ 6118 (Ηἰβέου. ᾿πΐου. ασὑαθο. ΠῚ μ. 110), δὰ ρορυϊυπι Πα ίαπι 
6886 ΠΘσΌ, ἡποηΐαπ ἰβοογαΐθβ πιο 14}}8. ααϊάθηι ἸοσΟΡ ΓΆΡ 5. ἔπΠῈ πμα]ῖο 
δηΐθ, ΠΟΠΘΌῸΒΠῚ Ὑ61ΤῸ ΟΟΠΠΟΠΑ] 18. (ἰθέθσιπι Ῥ]αίαθθηβοβ οἰν ξαΐθῃηι 

αὐϊάθη Αἰξσαπ), ἤθαᾷαθ ἑδηθη γοϑε ΟΠ 6 πὶ ἴῃ Ραΐγϊατη, αυὰπι [80- 
ογαἕθβ σομηπιοπήδυογαί, ἃν Αἰ ΘΙ μβιθιι8. ᾿πιροίγανθυιηξ. 

ΟΥ ΒΙ 855 1ΠἘ μ. 205,08 --- ΟἸ 5 ἴ ἀπ, ὑγαπδὶαί, ἀργαη, 1885. νυ. 668,13 

-- ΒΟΠΒΘΙΘΓ, οὐ. 1804. νο]. 1 ργϑοίαι, γ».ὄ 718. --- Βα. ΜογθΥ, Οϑβοϊομίο 68 
ΑἸτοΥα 8. Ὑ 1902 μ, ὅ98 401, 

ΠΙββθηβίο ἱπέθυ ὙῸ3 ἀοοίοβ θδὲ ἰδ βθ θη ογδίίομθ, 88. ἴῃ- 
βογυρία οϑὲ 

ΧΥΙ. Αρχίϑαμος (0), 

αὰδθ ἀπὲ ἀπηὸ 800,5 (910 κπέαίιε Βυόςιην) ἀπὲ ἀθόθη. ἔργθ 

ΔΠΪΒ. Ροβὲ ταὐτὰ ἅππο85 800,51 ὁομιροβιία. οβδὸ “Το. Αἴψαθ. οχ 

ΤΟ ΡΟΣ ΠῚ Ταξοπο, απὸ αὐ! ἄθην ΘΧχ ΟΥ̓ ΠΟπΟ ἰρβα ΟΡ ΠΟΒΟΙ ΕΙΣ, ἈΠῈ 
ϑ0δ 5 ργὸ οοῦίο ΟΠ κιξασ, φασπίαμι Πα οθ θιο ἢ 8. ρισηα, Τθιοἴσιοα 

ἀθϑυϊοῖ5 (571: καὶ 10). ΠΙοηγβῖο ἰγγάπηο πότίιο (301: αὶ 45) ΑὙΟΒΙ Δ Π1115 

ΡΟΓΒΟηδἔι8. (6. Ραθθ. οὐπῃ “ΠΟΘ Δ ΠΪ5. τοβριομία, νοῦθὰ ὑποῖ, πάη [δ06- 

ἀδομηοῃίογιιι βοοῖ!, ριἀαιν, (τὶ ΕΠ}, ΡΠ  αβὶ (8 91), 5ὸ 005. 1π]- 

ἔπτὸῸ8 Οδδθ πη αι οταπέ (ὃ 13). (Λοὰ ἀππὸ ϑύθ. 5 ποῦ ἐθβίθ 

ΝΘηορ Ομ ἕο {ΠῚ |]|6ὰ. ὙΠ 4, 11}. απο. Πού οναΒ ΝῊ 10, ὃ. ΤὯ0]}, 
[πάρ οὐαιοπθιη. ἰβούταίοαν ἴθι ἀππὸ 900 ἀϊνυ!σαίλι 6880 πθ- 

σΟΒΒασΟ ΘΟρΡΊ ΠῚ, ῬΓΔΘΒΘΙΤΙΠῚ ΟἸΠΠ} ΟΥ̓ΆΤΟΣ ἀπ πὶ ΞΟΪΆ πὶ ἴῃ Πυπο ΠΟ ΠΟΙ ΘῊῚ 

ἸποαΤΒοπθ αι ἃ ΠΟ ἶΒ ἐποίαπι ὁομποιοσοὶ (ὃ δῦ: ραμπηποημ ἃ 

ἰθσ. Θχογοϊζαπ ἢ ῬΘΙΟροΠπθδιι οὐ ἢ ἀὐθοηι ἰρβαμ. ἰπ αχὶ 

ἅπηο 362). ϑιηΐ νϑτὸ ---- Αὐὔκογαμ ποπΐπαθο, ροησοιιιμν (συναγωγὴ, 

τεχνῶν ν-. ΧΧΤΥ, 114), Ομε βίδα ν. 810, ΝΥ οἰκβοηθογαίιιι {πον Ὁ ρ. 

Ρ. 41), ΒΙακβίιιπι ἱπιρυϊηἷα --α απ Ατοϊ αθααπι οχογοϊ ἑα οι θπὶ οτὰ- 

του δὴ} Ὑ6] ΘΧΘΙΉΡ πὶ ἀἰβοῖρ.}}8 ργοροβίψιηιν (,,0ῖπ6 δέ θη ΚΙ απιδίϊοι" οἱ 



-- Ῥ ΟἿ -ὄς- 

» ΑΙ Όοτη " ΠῚ θπ5 αἷὰ ΝΊΘθιῃν, Υ οὐἰγᾶσο ἅδθου αἰἐθ ἄθβοῃ. ΠΟ 1848 ρΡ. 800) 
παρθοαπὲ, ἀθ οαϊὰβ ἐθπηροῦθ ΘΧ ἐθπηροῦθ ἤοίο ΠΗ ΏΪΠ1Θ σομβέθέ: ψαδη} ροβὲ 
Ρυρηδπι ρα Μη ΕἸ ΠΘΆ ΠῚ ΘΟΠΊΙ 5881, ἱπηπ|ὸ [πέτα 8 ΠΠῸ8 950 οὲ 851 σοπι- 
Ροβίἑαπι θ886 1] αββ}8 οὐβοιθη πὶ 5101 Βα πηραιέ. ὅϑά αὐ ΑΥΟΒΙ ἀΠηιΠὶ 

51 ΘΧΘΤΌΘΠΑΪ γὙ6] ἀἸβοῖ ρα} }β ἀθπηοηΒ ΓΆ ΠᾺΪ οαπιβα ΘΟΠΒΟΙ ΡΕτΠΊ 6586 βίαίιι- 
ἈΠῚῚΒ., ΟἿΣ 4Ό8Θ50 ΓΤ ΠΘίοΥ ἃ ἐθ Πρ ΟΥΒ πιοο Ῥγδϑίου τ Βρδίϊ πὶ ἢπ ΟΥ̓ ΪΟΠ6 
Γθϑροχῖῖ, ααοά τούαπι οὐδ ἔα ΦΌΔΏ ΠΙΑΧΙΠΘ. ΡΙΌΡΘΙΓαΐο ΔΘαἈ]} 111 ΠῚ 

᾿ΠΘΠΊΟΥΪἃ ΟἾΔ ΠΘ ἴἅ πὶ Θχοϊάθγας οἱ ΒΙβίου! σα πι Πρ θέα τά! ΐθσγα π11Πὶ 
οὐαὶ" [π|η10 τῆθίου, 1] εἰν! αίαπι σομ ΠΟ 6 πὶ ἴϑπὶ ἃηΠὸ 397 ὈΤΌΓΒΙΙΒ 

Ἰπιπλξα πὶ ΠΟρΡ]Θχ βδθί, ΠΠΡΆΓΙ νἰβι8. ϑαϑϑῦ οἱ 8. [π|π|0 ΘΟΙΒΙ ἢ 11ΠῚ 
ΓΌῚ5. τ  παιθηαθ 1 ϑοθ θη 8 ἀδέιπιὶ (8 78) τίβαπιὶ πιουββϑὲ οηι- 

ἰδ ἔμπη, οαπὶ ὈΘ1}1πὶ Βοοῖα!ῖὶθ Δηϊπιοθ αἰ βίχοσαί δὲ ΠΟΥΙΠῚ ΔΠῚ 6 

ΓΘΡΊΟΙΘ. ΒΘρ ΘΠ γΊΟΠ4}} ΘΓ Οα] πὶ ἃ Μαοθάοπαπι γορθ βίγθπιιο δὲ Ὁ] 1ὰ0 
᾿πι] Πθ θα... Αἡ ᾿βοογαίθπι ἢ δηΐπιο παι 856. εἴοθ8 ᾿υδοθ Δ ΘΠΊΟὨΪΟΥΊ ΠῚ 
γΘρΘΠΊ δ ἰδ ὺ} ἴογέθπι αἰ θ ὑΟΓπαοθ " (ὐγ, φαδθβοῦ 

Αἱ ΒΙ]αββιιιβ δὰ δρίβίοϊαπι (1Π1.} ἅἀππὸ 8356, οὰπὶ οΥαίοῦ ἈΠΏΙΠῚ 

οοἰοξρθϑιπηπι ΟΟΠ ον ββοὶ (δ 16), Αὐτόβιάδπηο πλϊββαμ ργονοσαν. ΝΠ 
Αὐοἢ  ἀ8Π|} ρΘΥβοη αἰ! ΟΥ̓ ΟηΘ ΠῚ ΠΘα 6 1 ΘΡΙ βίο ἃ ΘΟΠΙ ΠΠΘΠΟΤΘΤΙ ΠΘ6 116 
ἔχ ἔθη ΟΥΒ ΟΠ ΠΟ ΘΟΠΙΡΟΒΙ 8 ΠῚ ἰ8ΠΊ 6886 ΨΘΙῚ Β81Π|110 νἱάθυϊ, απο 
ογαΐου π΄ Θριβίοϊα 1 δοθ δ ϑπιοηϊοσιπὶ ἔογε ἐμ η18 δὲ σοπεϊπθηέϊαθ οἱ 

ΓΘΓᾺΠῚ ΟἿ ] πὶ Δ 465 ΘΟ μβου θο το γϑουβανϑυῖ (οἷ, ὃ. 1--τά, ᾿πηργ πι}8 ὃ 4 

1η1}.), αὰ88 Ῥδηδίμθπαϊοο ἰθβίθ (8 289) ἴπ Ασομίάαπιο (δ 48, 59, 411} 

88 {18 ΒΊΡΘΓ] ΛΘ. οΘΙθθγαν. Αο ἰάπιθῃ Ταἐ οἰ πα ἐοη6π), 480 το ῖδα- 
ΠῚΠΙΠῚ ΡΟΒίΘΥΙΟΓΘΙῚ 6886 ἰπἀθ οΟἸ Πρ Ὶ, ΠΙΒ1]1 θ886 ἔδοι θ ΟΘγΉᾺΣ Ρχορίθυθα 
ααυοά οταΐϊο, 488 80 Ατολίάαπιο δὰ Τμοθ θυ ΟὨΙΟΣ ἢ ΡΟΡΌΪ πὶ ἨΔ ΠῚ 
80. ἔογί, οὐτη ορ βέοϊα δ ᾿βοοταὶθ δὰ Ασὐοῃιάδηηπὶ ἀδία τ υϑσὰ (0Π1- 
ῬΔΓΑΙ ποαῦϊί, [δαάθβ ΘΗΪΠῚ ΡΟΡῸΪ 801 δὺ Ατομίάαπηο ρῥτοπαηἰ αἰδθ 

- βυυ οὔ πὶ ἰδηία πὶ οἱ Διραπιθπίδηαϊ οαπβα ἰαοίαθ --- Υἱχ δἰ ἰΐον ᾿θἀ]- 
οαπάδθ βαπύ αἰαθ μοίθϑίαβ τορῖία ἃ Νίοοοϊθ, δαοίοσγο απϊάθπιὶ [8ο- 
ογαίθ, ἰδιιάϊθυβ θχογηδαίαβ. (ὑοηέσα θρ βίοϊαθ ῬΧΟΥΒῚΒ αἰθὴα οδὲ σϑίϊο, 
ααοπίδπι ᾿βοογαίομμ, ἃ] Ατοῃ ἄδην! οὲ Τϑοθά θη Οσ απ δι ΔΕ ]ΟΠΘΠῚ 
86 ῬΓΔΘΒΕ ΙΕ ΙΓ ΠῚ ΠῸῚ 0586 ἀθοϊαγανὶ, δ ΡΥΒΘοΟπ πὶ ΕΠ ΡΌΤΑΘ 51 }}}6 1- 
ἰθηἀϊβ8θ δὲ 4}1}18 δὲ ἰρβὶ αυϊάθηι Βίαββίο (α]10 ἰοοο: {3 γν. 284) σο,βθη- 
ἰδῆθιι υἱάοίαν. πᾶν Αὐτό  ἀαπηιμ, αιιθὴι Β᾽ 8818 5.6 }}}}8. ἀθο πιο ἢ 8 
γἱοθ αϑϑιϊπηαίαμη ἰοσὺ 510 πιο γθ ἔνιβίσα σοπδίιβ δίς πὸ δα ὈΪΔη- 

ἀϊθ απ βου ρίσπι οἱ ἐδ ]δη) ΘΡΙΒίο 1 πὶ τϑοὶ ΒΒ. Π), 8561 ΑἸ 618 
αἰ ρογπιονθπάοβ Αἰ ἢ Θη565. ΘΥαΙρσ ἢ) 6586. ΜΠ] οομ βίας, ΡΓΆΘΒΟΓΕΙΠῚ 
οὰπὶ ἰβοογαΐο ἴῃ ΟΥ̓ ἸΟΠ 118 ΒΕ ΒΒΟΥΙΒ ΟΠ θ.8. ΡΥ πὶ ΑΕΠΘΏΪκ, 
ἴηι ἴθ ΤΟ] αα (ἰγαθοῖα. ἈΠ 1 ἀὦ σον ΡῈ] οαὴν οὐἥοθυθ γ  υἶἈἘ8 



-- ΟΠ -- 

(ε΄. Ῥαπθα. ὃ 11 τὸν διαπράξασθϑαί τι βουλόμενον) ρόΓϑυδδιτηἢδ ὉΘΑΠΊ. 
Θυοά ἴῃ Ατομίάαπιο δὰ Αἰμθηϊθηβίιπι ΟΡ πο μΘπὶ ΡῈ] οαπὶ 4 ΤΉΘθα- 
ποθι ἴἢ ᾿δοθάἀαθηιοῃϊοταπι ἕδνοῦθπι νου ἄδιη βρθοίαυββθ ἔοι !]θ ἰη- 

ἰθ}]θσἸέαν, Οὕαθ γΘΥῸ τϑίϊο ἰπέογοθάαξ πίθου ᾿βοογα 8 Ασα πλιπὶ οἱ 
ΑἸοΙἀ πιαη εἶθ ΜΙ οββοηΐδουμι (οἵ, Ααϊβίοί, τηϑὶ. 13, ἢ 38, ΒΙα88 115 0. 350, 

γ ΑἸ θ, δ᾽! ζιυσβθογ. ἃ. Βου θυ ΑΚαά. ἃ. ΥΥ 158. 1902 Ρ.. 182 88) ἱρῃουαπιαβ 

ὨΘα αι αἰνίηατθ ᾿Ιοθὲ, πἀέθυ' αἰ ἐθσὶ οταξοηβ οοηροπθηαθ ὁααβαμ ἀθάθει, 
εἰϑὶ Τ᾿ χϑίζαϑ ΠΠυὰ (ΟἘ}}. ΧῚ 010), φὰο αἱἷὲ ἰβοογαίθπι ἃ0 ΑἸοϊαπγαιὲθ 
ΒΆΘΡΙΙΒ ΡΘΓΒΕΓΙ οὐ πὶ 6586, αἀ 1185 αι 16 οὐ 0 98 ΒΟΥ ΠΘΥΘ ΟΘΏΒΘΌΪΠΙ8. 

ΟἿ ΒΙ 85 13 ρ. 388.92 --- ΠΥ 50 ἴα, γα πα, Θογηδῃ, [5884 μ. 809,28 

-- ΒοῃβοΙοτ, οὐ, 1854. νο]. 1] μεδοίαί, ρ᾿. 61:15 -- ΕΒ. δοΙ Κανᾶ πη, ἐἷθ ΕΠν6- 

ἰοτῖκ ἀον ατίθοιιοη πὰ Εδηιθυ, 9, Απῇ, 1885 μν 801,12 -- Ετσ, ΒΙ8 κ5, ὐποϑοῖίο 

Βείοίο', ποίη, Μὰ5. ΠΕΙ͂Ν 1899. υ, 88,84, σοηίτα ἡπὸπὶ εἰϊδρυίανι Ἐα, ΜΘ γοτ, 
Οσβοίοπία ἀθ5 ΑΙἐου αι Ὑ 1909. ν». 450|51. 

ἘΔΟΙ 8 οΟρίποῦ ἐἀθ ἀσᾶθιβ οὐδε! θι1ι8 ΡΓΟΧΙΠΙΪΒ αὐΐθ ἱπίθι ἘΘ 
σοὶ ποῖβ, ἀθ Ρᾶοθ δὲ Αὐϑοραριῖοο, σομνϑηῖθί, πᾶ πὶ οΥ̓δίϊο 

ΧΥΠ. περὶ εἰρήνης (8) 
Ρτοοι] ἀπδὶο Ὀ6}}1} 80. 14}}8 (357,55) ὑθπιρουθι5 ἀβου θη δ οϑί. Απν- 

ὈΙΚΙΌΓ νϑγο, αὐγὰ πὶ ὈΥΙΠιῖ5 θ61}} ἐθῃρουῖθι5 (δῖ. Οποκθη, δ ΠΡ ΟΝ : ἱπιπιὸ 
δηΐθ ΠΟϑΕ Πα σοθρία βοοιηάπηι (ΟΠ υβέϊαπιιπι Ρ. 413,17) Ὧπ Ὀ6 110 πιράϊο (βῖο 
Δαρον, ΥΥ ϑιββθηροτγη, Ῥέη, Β]488) δὰ Θχϑιηίθ διξ ροβὲ ρσθη ὑϑγαίΆ πὶ 
(εἰ. Βρῃβϑιοσ, Ευ]θγ, δοιιῆξον Ποπιοϑίμθποβ [95 Ρ. 190, Φαάοίοι, ἘΔ. Μογϑιὴ 

οΟΙηΡοΒιέα 51, Αἰχιθ ϑαυϊάθμι ΒΙ αβϑῖο δὐἀβιραϊοσ, ααϊ ὈΘΙ απ Ἰομ σα τη 
ἔωΐβθθ οχ ὃ 19 8ᾳ. (οἵ, ὃ 6) οἰϊουϊέ, αὶ ἀθ6 ἀθέγπηθηξ 8 Ὀ6]1ο οοῃίτγδοίία 

ΔΟΘΥῸδ ΤΠ] ΘΠ 10 ̓ πΙο  ἐα  ; ΠΘα 08 ἐαθη οὐ ϊοηθπι δ Ὁ6}}} ἤπθηι ΓΘ ΥΤῚ ρΌ886 
Υἱγ ἢΠ|9 ἀοοίιβ σοπιρτοῦαν, αυδπάοαιντάθπι γϑρ 8 ῬΘΥΒΑΓῸΠπι ἰηἐθγοθββίο, 

α4ὰ89 Αἰ Θη Θηϑι θ8 ρδοθπὶ ἱπηροβαϊέ, ΠΒα 8Π1 ΘΟΠΙ ΠΙΘΠΙΟΥα ἐπ Γ. ΝΊΠΪΓΕ ΠῚ 
ΟΧ ὃ 15 (τῶν νῦν περὶ τῆς εἰρήνης γνωσθέντων) ρΡδοθπὶ ΟΟΠΙρΡΟΒὶ 8 ΠῚ 
ἰ8ΠΔῚ Θ886 πη 6 οὐβοϊξιτ, ααοπῖίδηι αυδθηᾶπι ἀἰθογθίϊβ 1118 Ρ]αΠΘ 
ἀυθ1}8 ἀθ ῥᾷοὶβ οοπαϊ οηῖθὰβ δὰ ἀθ ρ8ὸθ ργαθραγαπάα οοπβίίιΐα 
ἔαθτῖηξ, αὐΐηδπὶ ἔπθυϊηΐ πρέσβεις }}} ἴῃ ὃ 30. ποιηῖμδίϊ σοπιρογίαπι 
ἤθη ᾿αῦθηνιΒ (οἵ. Βομᾶξον 1. 1), Νϑαᾳὰθ Μίθυθυὶ βοηξθηξα ἢ ἸΠΘΓ8 
ΟΡΙπΐομθ μοβίία, απ ογδίϊομθπι, 480 ἴογιαη ΡΥἸ πο ραΐαβ ἔπ ἀθ- 

ΒΟΥ θα, ΠΟ ἶδὶ ροβϑί βρᾷσθπι οοηο  αίαπι ΡΌ880. ΘΟΠΒΟΥ ΓΔ πὶ 6886 ΟΘΏΒθί, 

Ὁ}}0 Ρδοίο οοπῆνιπαίαν. ἢ οοπέγαγίο νουθα ἢ 184. ααθ ΘΧχ ἐθ ΠΡΟ ΠῚ 
γδέ θη πηιίαία. ἴπ οΥγαἰΐοθ 6. ρουπημία οηθ ἃ 06 ΔἸ ον γϑβοσιρία βαπέ 

(οὗ, ν. ΠΥ ΧΧΎΣ, ΘΠ ἴα ἢ ΐ ἐθιρουῖθι8 πο. σοην θη απ. ΒΊΠΠΒΒ 
Ἰρτέαν ροβί ραυσται παν θη ἀπηὶ 356 Ἰποθυίδῃι, αἴιὰθ ΒΟΟΙ ΙΕ 56 1] οβὶ8 

Ροἰθβίδέθιν ΑἸ Θπἰθηβίαι ποπάπιην ἔγαοίππι οβ80. οβέθηἰθγαῖ, ἀθ μαθθ 

[δοϊθμ δ Αἰθθὴβ μ6. ᾿θσαίοβ οί Οδ8θ; πὸ ὙΘΓῸ ᾿βοογαΐθιμ ΟΥ̓ ΟπΘ 

Δ". 



-- ΟἿ “-- 

ἀθ ρᾷεθ ϑπιῖββα, 48 ἘΠ Ό.Ϊ ρᾶγίθβ ὑ8οὶ αἰουπαμθ ἔδυθπίθβ ἈΠΊΡΙΘΧΙΒ 
οδὲ (εἴ. ὅ.Πο]. Ὠοηιοβίῃ. ΠῚ 238 νυ. 188 ἢ), ἀθ ρᾷθθ δϑαᾳυὶβ σομάϊ- 
Εοπ 8 ΟᾺΠῚ 800118 ἱπθηάα οἶνοα δα πογίαί πὶ Θ886. 

Πὲ6 ογαίο ἢ} 18 ΘΟ 8.10 τϑοὲθ ἐμ ἀἸσαηΐθ8 οἐϊαπὶ ΒΘΉ ΒΘ] ΘΥμ), Β] αββ᾽ 11, 

Ευ]θῦαπι οοὨξ  Ὀΐπλι8, αἱ ογαί!οβ ΠΑ ἢ 86. ἐθπιριβ ἔϊοίαπι ἃ Θάϊέαθ 
ἀϊδπραοπάμππι ο880 βίδίπθυιηξ. Οπῖπθβ Θυΐπὶ ᾿βοογαίϊβ ΟΥ̓ΔΕΪΟΠΘΒ 

δὰ τὸβ ΡῈ] Ιοα8. δρϑοίβηΐθβ --- ΠΠ06 1108 ἄϊοο γϑῦθ ροϊπΐοοβ, πα Πἰπιὶθ 
ἀθοϊαπιδίίομθβ ἰαπέμ πὶ ΒΟΡὨΙΒέΙΟ.8 --- ΠῸ} 60 ρϑυπϑηΐ, ἐξ Ὀ6}] ρμάὰ- 
οἴβᾷιθ σοηβια αοῆηϊία Ργοροπαπί, ααοὰ οοπέϊοπαπι δὲ οθυίαπη 
αἰϊφαδ) τοραίοηθ) ΘΟΠΙπιθπἀδηξίπ), 804 οὐ 8ΉΪ 086 ΡΟΡΟΪΓΙΙΠῚ 
Ροτουξθηΐθβ οοπιηιαἐΟ6 πὶ ΓΘΓΙΠῚ ἴῃς ἘΠΊ ΝΟΥ ῬΓΘΟραγθηΐ, ἰὰ αυοά 
γογηδοῖ α ̓ἰηριια ἀἰοίπηιι8.,. ΒΘ. Παρ πιο θη“. Οὐὰ ὁχ γαίο!8. Θί8 1 
ΘΟΠΑΙ πὶ ἀθ πιδυΒ πη ρουΐο ἀθϊοϊθπο ροπάθυϑη ἀπ οβὲ, ᾳυοὰ ποη- 
Π}}}}8 βέυ]ἰββί πιπὴ οὐ ογαίουθ Αἰ ἢ ΘΙ Θ πὶ ἱπά ρη ββίπιιπη Υἱβιι πὶ Θϑέ, 
ΝΊΠΗ γι ΟΥΑΙΟΥΘΗΙ μουν] ἀθαβ, οπὶ ἀοπιπαίϊοποπι (ἀρχήν) τὺ ὶβ Θ0ῃ- 
ἀθηγπθί, αὈΪν1Β ΠΥ ΘΠ ἐπι Ρ 6 1] 801Π|Ππ|8πὶ (ἤγεμονίαν) ἃ Β06]Β ΕἸ γῸ ΓΘ- 
ΘΙ ΡΘΓΑ[αΤαΠῚ 6586 ΡΓΟη  ογο. Ηος ρμαοίο ἔοθάἀθυῖβ πᾶ. π|} ΔΠΠῸ 
318 ἰΐθγαπι οοδοίΐ ἔθ ρογα ΡΥΪπηα ἴῃ ΠΙΘΠΙΟΥΆ ΠῚ ΓΘΥΘΟΔΠ 1 Θὲ ᾿ρΒ118 
[οϑάθγῖὶβ μᾶθο γοτῦα: ἐάν τις βούληται τῶν ᾿Ελλήνων ἢ... ᾿Αϑηναίων 

σύμμαχος εἶναι χαὶ τῶν συμμάχων, ἐξεῖναι αὐτῷ ἐλευϑέρῳ ὄντι χαὶ 
αὐτονόμῳ, πολιτευομένῳ πολιτείαν ἣν ἂν βούληται, μήτε φρουρὰν εἰσ- 

δεχομένῳ μήτε ἄρχοντα ὑποδεχομένῳ μήτε φόρον φέροντι (Οοτρ. [π- 
βουρί. Αἰεο. ΠῚ πο. 117), φυϊδυβοαπὶ ΘΟΠΐδγαβΒ. ἡθδθ8ὸ ΟΥΑ ΟΠ8. ἰ0608 
8 1011 οὲ 184, Οταίογθηι ἰσίίασ ἀθοσθυῖθβθ οχἰβέιμηο, αὐ Ρυϊβίϊ 8 Πὶ 

οαπὶ οἰν δε 8 πιαυ 8 βοοϊδέβέθι. Ομ 8. ἀθαθαμι Γρϑἐϊξθηάϑιῃ 
ΘΟΠΙΠΙΘπἀαγθί, οιἶι8 πὴ βίο ῬΆΠΘΡΎΤΙΟΟ οἶος βΘη10} ἴδῃ ἔπθγαί, 
Νϑβοϊπηαβ᾽ Δ η161), ποι οο ἰδ ρᾷθθ δοίομ 8, (018 ΟΥ̓. ἐθβίαξαν, ἴῃ- 

ὁϑρίο ἤανθυϊηΐ, οὐ δοουναίίζογα. θ᾽ ὈΘ}} το 8 ποβίϊβ ἐπα ἴα ΠῸῚ βΒἰηΐ, 

ΟΥ, ΒΙ 4135 ΠΡ, 299,90, -- ΟἸν δ ίαπ, ἱγαηβ᾽αῖ, ἀδειηλη. 1895 μ. 409,30 

-- ΒΘ β6] 6 Υ, οἷ. 1834. νοὶ, ΠΟ μγδοίᾳι, μ. 195,30] --- Νι Ομ Κα, ᾿ποκτγαῖθα 
απ] ΑἸοὴ 1803. μ. 78,96, 109751 --- ΒΘ Πα ἢὰς ἀὸ Ἰβοστγατν. ογαιϊίοπθ, αὐ88 

ἐπϑοῦ Ὁ ΓΓ περὶ εἰρήνης, Ῥγοστ, Ροίδα αν 1568 --- Πα] 6, ἔθου ἰὺ ΑἸ ββα κ8- 

ΖΘΙΕΣ ἀθν ᾿Ξοκυδ βου Εὐ δ θβύοο, ΡῬγορτ, (ΟΥθδο 1889 -- Βα. ΜογθΥ, 

Οὐβομίοο ἀ68. ΑἸτουβ ν᾽ 1902. νυ, 493.90ὺ - ΑΥ. Μοιχκὶ, ΕἸθΏ]Ο8. νοι 
ῬτΟΌΔΙ ΕΠῸ5. ἀπ βοίηθ ΕἸ ΙΧ ΟΠ Κ, Πίββογῖ, Καί εῦθθτα 1900 .».. 12 86. 

Ια ὈΒΘ ΠΕΣ 
ΧΥΠ͵ΙΙ. ᾿Αρεοπαγιτιχός (7), 

486. οὐαΐΐο, απ Ρὰχ ρατία ἰπἰἶο ἀροτέο ἀθοϊαγοίαν (δ 1 εἰρήνην 

δὲ χαὶ τὰ περὶ τὴν χώραν ἀγούσης), αἰῷ μοθί ὕπΟΡΗ ΟἿΠῚ 800118 

ὅπ ηὺ 800 ἐκοίαμν δι μοκὶ Τ᾿] ΠΟΥ αίθαι ᾧὰπθ γοοαίαν μασθη ἅπηϊΐ 540 



-- ΟΑἹἸΥ͂ --- 

ἀρὰ ρορυ!απι οημπηέϊαίαπιὶ 86 ἴοτί. ϑϑὰ δτγριπιθπέυπι ἂθ οὐαί ϊοη]Β 
ἔδιροτο, αυοὰ ΟἸϊπίοπλιβ, ΒΟυρτηβπηὰ8 (ρ. 88 84.), ΒΘηβοίθσαβ (ρ. 47,48) 
Θχ ογδίϊοηΐβ ἀθ ρϑυηνίαίοπθ (Δ ηηϊ 828) 516 πο Θ᾽] οαθυα πὲ, πιοπηθπἕι 

ποι ἤβοϊέ, φαοηΐδπὶ Απέϊάοβὶβ αἰϊασιιπὰ. ἀπ 18. ΟΥ̓ΔΕΪΟΠ ΠῚ ΒΙΙΘΒΟΥΔΤΓΈΠΙ 
(αὐ Ρ]αἰαϊοῖ, Αὐτό! ἀ8π|}} πα 0 Π6πὶ πο ἢδθθέ: 6 ογδέϊοητπι φαϊάθηι τὲ θ 

σομδογθηζηι ἀθ μᾷοθ δὲ Αὐϑορδρι οὶ αἰίθσα αἸίθγαηὶ γθβρίοῖε, Θυοά 
γοτο Ηΐογ. Νοἰἥαβ (1510 ΗΠ μ. 477, 419). αυδπὶ ργϑθίου ἃ] 108 βθουΐξιβ 
οβδί Βουριηδηπιβ (ἀρ Βοπβοίογαπι 1882. ρ. 832,41), υτϑθβ ΤἬγποῖδθ 
 ῬΆΠΙΡΡΟ ὅπηο 848 οὐτη ΟἸγπέϊιο οαρίαβ ΔΌὉ ογαίοτθ ὃ 9. 58.518 δ ] 
βίαξιϊ, ΟΥΤΟΥΘ. ἔδοίΠΊ Θ886 ΒΘΉΒΘΙ ΘΓ δὲ ροϑέ ϑὰπὶ Ῥμπα 5, Ἀδιι ἢ θι- 
βἰθιηἶαβ, Β] αββῖιβ, 4}1}} 6. ἐθιῃρόσαηι τϑίίομθ ἀοουθγαηΐ, ααΐα ἈΠΕ ΠῚ18 18 ΠῚ 
611} 5βοοἶα]β (θη ρουθιβ βογθη ἰββὶπηᾶβ Αἰπθηϊθηβίιπὶ ἰθ ΤΉγδοῖα 

οΟ]ομἶαβ. δὲ ἀσῦ 68 βοοῖαβ (Αι ΡΠ ρο πὶ, Ῥοϊάαθαπι, Ῥγάπαπι; ΟἸγ πα πι) 
ἃ ῬΒΠΡΡΟ δὰξ οχρυρπαίαβ δὲ ἴοθάοτθ ἰοίο ἂὖ Αἰμθηϊθηβίαπι [49 
ἈΠ Θπαίαβ 6586 παγγαίυν (Πιοάον. ΧΥΤ 8). (ὑανθ Ργθῖηδβ, αὐοά ογαΐον 
ΟΠ Π68 ΤΠ Ἡγδοῖδθ ὈΥΌ6Β ἈΠΙΪΒΒ88 Θ8586 ἀββουϊξ, οὐπὶ Μοίμομθ ορρίάμππι 
ἃ ῬΗΠΙΡΡΟ δῆηῃοὸ 858 ἀθηὰπι 'ῃ μοίἰθϑίαίθπι γϑάδοξιι πὶ 811. ΟΥδίου 

Θηΐπ), αἱ τὸ 8 σοβίαδβ ΟΠ πὶ αἰ] ροηἑα ΘΠΙΙΠΊΘΙΆΤΘ 84 ΘΡΙ 118 ΒΌΡΘΙ- 

βϑάϊξ, ἀπδπὶ πὸ ΠΥ Θτ) Ὠοπάπιπιὶ ΘΧρὰρ παίϑπι Πϑρίθσογθ ροίαϊξ, 48 ΠῚ 
Α(ΒΘηϊθπβίαπι διιοίου ἐαβ ἰῃ ΤἬγαοία ἰὰ πὶ απέθα βία ῬΓῸρΘ θὲ οχβεϊποία 
οταί. [ἰβογθραηεῖα ααέθηι, αὰ88. πέρ ογϑεϊοηἶβ ἰπἐπὶ τοὶ ΡῈ] ΙοΔ0 
οοπαϊομθπὶ ΔΙ᾿] πύθῃ β ἔθ] θυ ργαθάϊοδῃβ (ὃ 1.2) δὲ ἄβρθγαᾶπι πῃ 118 
4υδο βοαπαπέυν 46. γϑθι8 ΟΔΙ ΔΙ 0818 ΦΟΘΙ ΠΟ 8πὶ νἀ θέαν ᾿πἐθυθοάο ο, 
Ργοπιρίδιν ΘΧρ]οα οπθπι Ππαθϑὲ οχ θο, αυοὰ σὙα]σὶ ΟΡΙΠΙΟΩΪ ἐθΠΘΓΑΥΪΔΘ, 

ααδθ ογδίϊουΐβ οχογάϊο ἀθβου ἰαγ, ογαίου 8. ̓ρβῖι8 βϑπέθηξία ΟΠ ΡΑΤΙε 
8101 πη 46 ορροηϊέιγ. Οι0 ῬΘΥΡΘΠΒΟ πιϊηΐΠ10 ΟΡῚΒ δὲ θχοιβδίίοηο πλΐγα {Π| 8 
ἃ ϑἐ6} 10 ῥτοϊαία (Ηἰ βίον, ΠΠον. ὀὔὐὑαθο. ΠῚ 1886 μ. 113), οὐ] ΒΙαββῖι8 
αϑβθηξίἑατ, Ῥγοοθηλαπι {Ππ ἴῃ ἀπίο ὈΘ]] πὶ βοοία!ο οχοϊζαίππι αὉ 

οὐϑίοσθ σοηῃοθρέϊιμι ἔμπ88θ6, Εἰθηϊπὶ αἱ Ὀ6}}} βοοία! 8 ἐθπροσα αὐυᾶ- 
ἀγαπὲ θαυ ἱμηπ]οϊ ἴδ οὐ οὐπὶ (ὑγαθοῖβ δὲ οὰπὶ το ρσ6 ῬΘΥΒΑΙΕΠῚ 8ι18- 

οθρίαθ (ὃ 8, 10, 81), πη ΥΟΘΠΠΔΙ ΟΥ̓ ΡΥ ἃ (Ππαγοίο τηᾶρπα Ρ6- 

σαηΐα σοδοῖὶ (ὃ 9), ΤΠ ΙΟα ποῦ ἀηλ1οῖ, ΜΘΒΒΘΗ} νὴ θ᾽] οϑέ, Ὁ 1 ΘΠ Ε15 

οἵπι ᾿ΓΠΘθαπόονπι αἰ νθυβανὶβ ἀὐϊα (δ᾽ 10. οἵ, Βεμᾷίον. ΠΟΘ ΟΕ ΘΠ 65 

[2 ν».. δ11 πη. 1, Ηδιυομθηβίοιη. θα, Ὑ. γν. 129). Τπᾶθ ογαἐϊοηθηι Ατθο- 
Ρδρτ ολ ἢ} Βα 4 π}} ϑῦ᾽ Ῥαόθη οΟμ πὶ 6586 ἰππ} 8 ΘΟ ΠΠ σ ἐπ, ῬΥΔΟΒΘΓ ΠῚ 
ὅπ ὐγαθοοσιιπι τορι. ἰηγάα (τῆς ἔχϑρας ... πάλιν ἄναχεχαινισ- 
μένης» 8, οὗ, ὃ 81) δὲ οταίουβ ἀ σϑῦθιβ δ γΘΥ818. ἀΟ]ῸΣ Ὑϑοοηΐθθ ΘΆἘΘ 

γἱἀραηίαγσ. Αἰᾳιο γα]άθ ππῖγοὸνῦ ἀπαγαπι Μογθυ, 40} 5᾽16. οϑιι8ἃ ΟΤα- 
ἐἰοηθι ροδὲ υἱοίουίμ ἃ (Πιατθέο τορονίαίαπι οἱ τθ 515. Θρ βίο ηι ΔἸ δία πὶ 



-- ΟἿ -- 

(8 81), 564 δηΐθ ρϑοθπὶ σοπιροβιίαπὶ οΟμβοτ ρα πὶ ο886 δἰ υπιδυὶ. 
Το ρου πὶ γαίϊο ἀϑηΐιιθ οὐ 0 Π18 ἀΠἾΥΘΓΒαΘ ᾿'ρΡ80 ΘΟμΒΙ] 0 ΘΟΙΙΡΓΟΌΔ(ΙΓ, 
αυοὰ ποηπι}} 8 ἔα ἔπ οὐβοῦσατι, αὐ ΝΙΘΌΙΥῖιΒ (Ὑ οὐγᾶρθ ὕδθου 

ΑἸΐθ Οἰϑβοῃβίοίο Π 1848 μν. 300) Ατϑοραρ! ἴσαπι ἰοΐα πη ΡΘΥὰ ὈΒΌΓΔΌΠι 
γοοδνοτ. Ουοὰά δηυϊάθπι ροβίξιιπὶ 6886 σϑῆβθὸ ἱπ ἔθ} βία "εξ 

δάϊαναπῆθ, αὰᾶθ τϑπὶ ΡΕὈ]οαπ Ρἰδοδη πὶ δὲ ΟἿ᾽ ΠΔ σΟΠΟΟΓΑΙἈ]η 
δυρσθηάδπι βθοία θα πίατ. ΑΥθοράριβ δυΐθπι, 580 οἷ Ροβὲ Οὐ θοα πὶ 
ἃ Ῥογδῖβ Πθθγαίαπι ἀοπιϊηδέϊοηθ οἰν ἐα 8 οἱ ἔσθ θυ ῖβ πη ν 1} ἔου πη ηὶ 
ΡΘΥθο  ἰββι δ πὶ ἔμι18580. ο} 4}1|18. (αἐ ΑὐἹβίοίθ]θ πολιτ. ᾿Αϑην. οἹ 28,3 
[βοογαίθβ ργαθάϊοαν, ἰδἀαίαν ἰθπηρόσγιπι τοποναπάογιπι ἢ οσπι, αι 
ΟΠΠΘΒ Θὲ οἶγθδ οἱ Β0011 ἀθῇ0 ΓΘ τ8] δἰ ῃξ, ΠΥΠῚ ΒΒΊ Πη πὶ ΡΥΔΘΒΙ ἀ 1 

οὐ υἱεΐπια τϑὶ ριυι Ὁ] 1086. γϑβιϊὰθιιάδθ 58}π|8. 

ΟἹ. ΒΙ]ἃ55 113 ψν 805,8 .-- Βου ΒΟ οσς οἐ]. 1853 ργϑοῖ, --- ΟΠ γΙ δ ] 8, 
ἰγϑηϑ]αί, Οδυδι. 1834 ῃ. 864,18 --- ἀπο] δίοίπ, οὐ. (1. 1843) Ν, 1882 
Ρ. 119,22. -- ἀ. Μεγ ον, Οοβομίομέθ 68. ΑἸ γί ΠΝ Ν᾽ 1902 ρ. 498,6. 

Οτδίϊομθη Ργοχὶ πιᾶπι, αι86 ἴῃ οοάϊοῖθι8. ᾿πβουρία θϑί 
ΧΙΧ. περὶ ἀντιδόσεως (15), 

ΟΡοΥἃ αἰιᾶπὶ Μαηδβίοχγ ἀϊβ ἀπηο 1812 1 θὰ οο]] ούανὶς γράϊπίθσταίδτ 
Ρϑυοὶβ δθβοϊνοσο ᾿ἰοθί, Ηδπο θπὶπὶ ογαίϊοποπὶ ἅπηὺ 358 σοπβαίαπη 
Θ8686 ἴδοι !θ ρουβρίοἰασ, ααϊὰ ΟΥ̓ΑΙΟΥ 56. ΔΗ Ππὶ ΟΟἰορ δ ΠῚ 1 πΔ ΒΘΟΌΠΑΕ ΠῚ 
ΟΡ οΥἶβϑο ἀθοϊαγαὶ (δ 9) δἴᾳιο ΤΙπιοί θυ πιοσίαιβ ἴδηι 6886. ἀἰοἐυ Γ 

(8. 101), χαθῆ δῆπὸ 3843 (ἰθβέθ ΠΙοηγβῖο Ηδ]ϊο. ἀθ Πϊπαγοῖο ο. 13 

Ρ. 661 ἢ., οὗ Βοδιᾶϊξου Ἰλθπιοβέπθμπθα [2 ἡ. 114 84.) δὰ 855 (1ὰ ᾳυοά 
Βοιοομίιβ, Αὐθίβομθ ῬοΟ ΗΚ Ρ. 863 ουΐποθγθ βυάἱξ ἀββθηξθηὶθ ΜθΥθτο 
Υ̓͂ ρΡ. 499) ρΡυΌ]οο ἰυάϊοῖο ἀκπιπαίαπι θὲ ραίυα Θχραΐβαπι βέαίϊπι (Ποῖ ἀθ 

ἀἰθπὶ Βυργθηλ πὶ Οὔ 886. βοϊπιὰβ. Αἴαχαθ ᾿βοοναῖθθ ἃ Μορδο!ἀθ ααοάδιῃ 
(Ρ5.- Ρ] αἴαγοι. νἱἱ. ΧΟ ογαῖέ, Ρ. 889 Οὐ ἀὸ ροιτηυίβεϊουθ ἴῃ ᾿ΒἀἸο πὶ 
γοσδίιβ δὲ βϑυρογαίιβ ϑυδὲ οἷἶγτοα δῆπαπὶι ϑθ,(ὃ ἰθϑίθ Πιοηγϑῖο (ἀθ 
Πιπάγοθο 1. 1). Ἐπ σαῖβα ἰδπθη (οἵ. ὃ 8) δά ογδέοηθη ἢ8Πὸ 

ΠΟ ΡΟ ηθὲ, ΟΠ πὶ ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἀοου Βα ΠΟΘ. (6 ᾿ γ ΘΗ 118 ΘΟΥΤΌΡ ΙΒ β᾽πιὰ- 
ἰανῖ ἃ Γγβιπθοῆο αποάδπι ἰηἰθηΐαπι (γραφὴν ἀσεβείας νἱάθ]!οθί: 
οὗ, ὃ 29, 89, 321,22 ὥσπερ προσήχει τοὺς εὐσεβεῖς χαὶ ϑεοφιλεῖς τῶν 

ἀνϑρώπων): ιδπὶ ὦ ᾿πδρῚ Π6ΠῚ) οδιιβαθ ΚΘΟΥ ΑΓΒ. τπηθηΐθ ΤΟΥ πηαίδ πὶ Θ886 

ἈΡοΪοσία Ρ]αίομβ ἴῃ Απέϊάοϑὶ ποηπιπαιαπι ἱπιϊ αέϊομθ ΟΧργθβϑα ἀθ- 
οἸαγαίιγ. Ουδργορίου ἐξα] πὶ ᾿πϑρίσ, αἴθ απ) Α Υἰβέοίο!θβ (γΠοί. ΠΠ17 

». 1418} 27 (ἐν τῇ ἀντιδόσει) ογδίϊομὶ ἐπ ἀξ, σοπμ μη Ἰοἰ οἱ ΘΧ 

ΜορΔΟΙἀϊ5 οαϊιβα (αὐ Θχ ΑΡΠΔΥΘῚ ἀθἔθηβι ΟΠΘ) οοη βοΐ 6886. ραἰθί (οὗ. ἢ ὃ 

εἰ δ᾽ ὑποθείμην,.. ... χἀκχεῖνον μὲν ταῖς διαβολαῖς χρώμενον ταῖς ἐπὶ τῆς 

ἀντιδόσεως ῥδηϑείσαις). δο!  αϑίουὶ ὑϑυὸ 80 ρα}, αὰοὸ9. ἀο ἢθ μανεβ 



-- ΟΥἿΧ,Π --- 

ἃ Μυδίοχγιϊο, ὁ οοάϊοεϊθιι5. Ε(Γ)Θ. «αἀάιίαθ πιουνῖ, διε} 65. βιυιπὶ ἀρίθ ἰδ πὶ 
δηΐθα τοί ἐδ! ἃ}0 θα οτίθι8 Δυδίοχγάθ (1812 ν. Υ] 84.) δῇ ἃποῆυπηο 
ἰμογργοί (1818 ρ. ΓΧῚὺ οἱ Οὐ! ο (1814. Ρ. ΧΙ 5ᾳ.). 

ΟΥ, ΒΙ455 113 ρ. 18,1}, 808,14 --- Ομ τ βεΐαη, ἰγαπδὶαῖ, ἀθτγδῃ, 1888 

Ρ. ὅθ9190 --- ἃ. δε} Πα τοσ, ΔΥπαπιθηθι οἱ πἰγποίυγασι [βοσγαίοδα ἀὸ μ6Ὺ- 

του αϊΐοπο ΟΠ οΥ αι ΟΥ̓ Οἢ 5 ΧΡ] παν, Ῥσοστ. ΗΠ Δ 65] θὰ 1869 -- ἼΠΠ, γ᾽, 
εἶδ Ιβοκτδίθβ. ποθ ἄρθρου. ἀθη Υ ογπιδιαθηβίβαβοϊ,., σὰν ΕἸ σας ἰῃ αἰ 1, οἰ το 

(δὲ ΙΒοκύϑαίθβ θαυ γοιίοί, γοῦν, ῬΥΥΠΧ 1511 --- ἵνο ΒΥ 5, ἀδ5. ΠΟΥ ΤΊ 50 ἢ 

Ῥογίγδς ἀ6γ Οτθομοη, Βου] 1890 μ. 536,80 -- Αι ΟΠ} 18. δου ἀδ5 γ᾽ 6ῖ- 
πἅ!πἰ8 ἀον ἤθο ἀθ5 Ιβοκγαΐθβ πρὶ ἀντιδόσεως λὶ ΡΙαίο5Β ΑΡΟΪορίθ ἀ65 Βοκγαδῖβα, 

Ῥγομε, Βα ΌοΥΩ 1891 --- 7. ἡαβοϊὰ, ἄλου ἀκὰ5 ον δ] 8 ἀ6Υ ἰβοκυδιβο] δὴ 

ἤρδ περὶ ἀντιδόσεως Ζι1 ΡΙ]αἴοπν Αροϊ]ορία ϑοοταίβ, Ὠἰββογί, ΕΥ]ΔησΘ 1898, 

ἘἈθβίδης ὉΠ πᾶ θ ΟΥ̓  ΙΟΠ 65 ἴδπιὶ Β6}}168, ΡΈΠΠΡΡΙΒ οἱ Ῥηδεμθπδί οι, 
ψαϊθιιβ ογαίου ῬδΠΘΡΎΤΙΟΙ ργοροϑιξα πὶ τὙϑρθέθηβ οαπὶ ῬΒΠΠΙΡρ πα) ἀθ 

Οτβθοογὰπι οἷν ἐδ 015. ̓ έθ 86. ΘΟ Β ηἀ 8 οὐ 46 6} ]ο Ῥϑυβϑὶβ ἴπ- 

ἔογθπάο δἀπουίαξιιβ θβί, ἰὰπὶ ραίταθ ᾿αυάθβ 1 ποθ ΘΠ. ἢ}}8. Β᾽ πιὰ] οὔ- 
(τϑοΐπ8 γϑυθοβίββι μη οϑ]θῦγαν τ. Αἴᾳιθ 

ΧΧ, Φίλιππος (Ὁ) 

ΒΘΙΤΏΟΠΘ ἔμ} ἢ ΠΘα 06 ἰδηθη ἱπά Πρ θηι! ρϑυβουὶρέυβ δὲ θχίμιο 
ὑθιηροΥ 8 βραέϊο, αυοιὶ ᾿μἴθι Ῥᾷοθπ αα86 γοσδίιν ῬΈΕΙ] οοΥἔθαπι {Π|Θ 80 
ΑΡΓΙΙ 846, οὗ δ᾽ 7) οὐ Ῥῃοούθηβθθ ἃ ῬὮΠρρο ἀθνυϊοίοβ οἱ ϑχϑεποίοβ 
(πηθη89 [}1Ὸ οἰ υϑάθπὶ ἀπηΐ, οἵ, ὃ 53,54 οὐ 14) ᾿πέθγοθβϑιἑ:. υδθ Ὑ61Ὸ 

Ἰβοογαΐθα ἀθ ογαϊΐομθ αἰΐψαα περὶ ᾿Αμφιπόλεως 50 γ!ῦϊ οοθρέα θα 80 
ἰπηθη ΔΌβολία οὲ οαἀϊέα παυταῦ (ὃ 3 84.), θᾷ. ογαίογοπι ϑἐϊα πὶ ΘΧ ἐγ πα 

βθηθοξιίο διαπράξασϑαί τι βουλόμενον (Ῥᾶπορ. ὃ 17) ΠΠῸΘ]105 5108 Χϑθιι5 
πθϑεϊβ ΔΟσΟΙΠΠΙΟ ἃν 1886. ἀρθτίθ ἀθιποπβίσαηί. (τ γ68 Βοη θη 86 Ρ]ΔΠΘ 
ΔαΥΘΥΒαΙΟΥ ΘΟΙῚΠῚ, 41 ΟΥΑΟΥΘΩΙ ἃ ὙΘῦτ8 ΡῈ] 1Ο]8 γοπιοία πὶ 8616 
αυδαὰθ ἱπορ  β βέπά 88θ οχ βεϊπιδηΐ. ΑἀοίοτθπΣ γθτῸ οτδίοπὶβ ῬΠΪ- 
᾿ρρίοδθ [ἃ πιαχὶπθ δριαυβ8βθ ἰπυθηἶθ8, τὸ τοροῖη Ρ800 ῬΒΠοογαῖθα 
Ρἰδοαίαπι ἃ τοῦμϑ σὐδθοὶβ τϑυοοαγοὶ δὲ Ουσᾶθοοβ πηϊβουΐα δ μα ϊ- 

Ὀυβα}16 ΟΡΡΓΘΒΒΟΒ δὲ δρηυδίοβ δὲ βϑοῖὶβ {1 {65 ἔπθπἀα8 ἱπιρθ! !ογϑὲ 
ῬΆΠΙΡΡοΟ οοποοτάϊΐαθ ραίγοπο, 416πὶ αἀασσβθοοβ ΒΟΠΙΡΘΙ αἰβοογάθβ ἴῃ ὉΠ118Β 

δθπεϊβ δὲ οὐν δ ε1β ΘΟΥΡα8. σοηβοοίϊδίαγαπι 6880 πδυὰ ἔγιβέσα Βροσγαυ ί. 

ΟΥ ΒΙΔ88 {5 μ. 814{19 -- ὀῬ. 5. ΠοΙοαρ, Ῥγοϊθβοιηθπα ἴῃ βοσγϑϊβ 
ῬὨΣ ρρίοᾶπι βίνθ σομηηθηΐαίίο βοογαΐῖθα βοουπάδ, Μοχυηε! 1838 --- [,ΔΏΓ. 
δβοηάογ, Αὐἀποίαιοηθβ ἰῃ οὐδέϊοπθπι ᾿βοογαῖ 8 δὰ Ῥ  ρραπ), Οτοηίη θη 
1829 -- ΟὨ τ βέϊ δη, ἰγβηβὶαί. Οἰοσπιϑ. 1888 μ. 9843] --- ΒΟΏΒΘΊΘΥ, θα, 1854 
0]. 1 ν. 271 86. --- ΟἹ Βομβ δἰ ἀθυ, δᾶ. νο]. ΠῚ (6. 1. 1860, οἀ. ΠΙ, 1880 ν. 100 84.) 

-- Α. δοϊατὶ, αἱ ἀη8 του ϑὈϊ]6 σου Ποδζίομθ ἀϊ ᾿βοογαίδ (ΡΠ ]. 68), ΒοΙ δ ἰὴ 

αἱ ΠΙοΙοχία οἰδβδίοα ΧΙ 1904 μ᾿. 184{81. 



--,Ἦ ΕἸΜΙ - 

Αρπιθη οἰδυάὶέ 
ΧΧΙ. Παναϑηναιχός (12), 

οὐΐὰ8 Ἰηβουρίϊο οχ ἀρθυία οοῃίθηξοηθ οὐπὶ Ῥαπθρυτῖοο ΟἸΥΠΊΡῚ 18 
ἀθϑεϊπαίο νἱἀθίυῦ πδία θθ8βθ. ϑϑα] θη θα. α80 οΥαίου ἃ 17 ἀθ ἀἰβοθρ- 

ἰαἰϊοηθ οἵπὶ ΒΟΡ ἰδεῖ ααϊθαβάαπι μιχρὸν πρὸ τῶν Παναϑηναίων οτία 
σΟΠπθπογαῖ, δα οΥγαἐϊοβ ἐἰξα πὶ ἔοττη δ ἀπ ἢ ΟΠ ΠΪΠῸ ΠΟ ΥΆ] ΕΪ886 

ἴῃ Ῥτορϑίῃϊο οδὲ. Οτγδίοηϊβ δαξθπὶ ΘΟ ροπθ μα. 86 ποπαρίηΐα αι δ ζι Υ 
ΔΠΠΟΒ δία πὶ (1, 6. 8ηπῸ 842) 1᾿πἸ ἐπὶ 5. Ρ81886 (ὃ 9) αἴχψαθ {γ10Ὲ}8 [Ὁ ΓΘ 
8 Πηἶ8 ἰη θυ θοῖβ, ΟΠ ΟΥ̓ἐΪΟΠΘΠ) ΒΘΙΠΡοΥ θοίαπη ἰὨ θυ ΟΙρΡΘΥΘ ἸΠΟΥΡῸ 
στανὶ οοδοίηβ θββϑί, ἰδ θη) αὔΒΟ ΥἾ880. δὲ ῬΌΘΠ1ΟΙ ᾿πνῖ8 ἔθοϊββθ (ὃ 261) 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ ἴρ86. ἰθϑίαίαυγ: πὸ οταίϊο σοηΐθοία δὰ δῇπὰπι 839 ἀθάποϊξῃγ, 
ΘὨΠῚ δυοίοῦ ΠΟΠΕΡΘΒΙ ΠΙᾺ ΠῚ 8ΘΡ ΠῚ} Πὶ ἰΒ ΠῚ Δ ΠΕ ΠῚ ΘΟΠιρ] ουἰββοί (ὃ 270). 

Οδγίθ οἴππθηι δαάπἰΓδἰοημθπι ἤδυθί ΟΥ̓ΔΙΟΥ ΒΌΠΙΠΊα Θἰΐδπὶ βθηθοξαίθ 

γΊρθηβ, αυϊ αϑέδέθ 8118. 18. τηοϊθβία, ὡὐ πθ ἃ 4110 αυϊάθπι Θἰθογ 8) 
οὐδ πὶ αὐάϊγο υϑὶϊπὲ (ὃ 270), ἰαπίμ τ) ΟΡΒ δὰ ἤπθῃι ρϑγάυχὶξ, 

οαἷὰ8 Ἰοαᾳυδοϊίαίθπι δὲ ἱποοπάϊίαπι ἡποσαπιπιοάο ΟΟΠΙρΟΒ  οπΘ πὶ Ὑἱῖο 

ΠῸΠ ΥΘΓΐΘ 18 561 ὙΘΏΘΓΆ ΠΟ. 

ΟΥ, Β183535 ΠῚ᾿Ξ γ. 319,20 -- Ομ γἰ βέϊαῃ, {τα ηβ] αὶ, στη. 1880 μ. 559,71 

ΞΡ, ΨΦΑ. ΒΤ ὑχ, ΑὨἰηδ ν Θ ΒΟ πὶ ἴῃ Βοογδεῖβ ῬΑ ΠΔΙ Π μα οτα ΒρΘοΐ 6} 1, 

Μαυθτρ 1880 --ὀ ἢ. ΠΟ δ πη, ἀΐ6 ἀηΐοΥ ΧΟΠΟΡΠΟΩΒ Ναπιθη θυ] θεσγίθ 
Βο σ νοὶ δίδαίο ἰοΥ ᾿ιοοα ιοη ον ἀπὸ ἀΐθ ΡΑηΔ Π Θηαίβο!ιο θὰ 65 [50- 
κυδίθβ 'ἰπ ἰπτθ μοροηβοὶ ἴσοι ὙΠ] 586, Οτοὶ βυνα!α 1858 -- ἃ. Τοῖς - 

"16... 1ὐτοταγίβοιιθ Ἐδηάθη ἱπὶ 4. δι υηάουὶ νὸν ΟἾν., Βγόβῖαι 1881 -- 

Η. Βγταπὰ, ἀὸ ᾿βοογαϊί Ραμα δηαῖοο, Πίββουί, Μοπαβδίου, 1888 --.-ἕ ἡ. Μ 65, 

ἄδν Ῥαηδί θηδῖκοβ 465 βοκταΐθβ, Ῥσόοσν, Βυάπηη 1902, 

Αἀ οχέγθιιπι Θρ βίο αβ αἰι86 ἀἰοπία ἰη ΘΧΑΠΊΘῺ τ ΘΔ Π1118, 1 ΘΤ' 
488 ΘΧ ἰθιῃροῦαπὶ Ταἰΐοπο οϑέουῖβ ἀπίέθοθ πὶ ργοοθηλα {γα ΟΥ̓ΔίΟΓΙΔ, 

4086 ᾿πβουρία βυπί 
ΙΪ, Διονυσίῳ (1) 

ΠΠ. τοῖς Ἰάσονος παισίν (6) 

1. Ἀρχιδάμῳ (9). 
ΕἾ ᾳυϊθυβ ϑρίβίοϊα --α ὧδ ἤὰπὸ ΠΟ ΠΟΙΙΪΠΘ Οἱδὺ --- δὰ Πίοηγ- 

β[ απ ΤΊΔΙΟΤΘ Δα ]Ὸ δηἐθ πιογίθηῃ ἐγγαηηὶ (367) οοπιροβίία θ8ὲ, αυΐὰα 

Ιβοούαίθβ δϑίαϊθ ἰδπὶ αϑϑοίιβ (δ᾽ 1) Τδοθαδοπιοιίουπι ἱπιρθυίαα ἀἰ- 
Ἰαρβϑπι (ὃ 8), Αἰμϑηϊθπβίλ οὑπὶ ΠΙοηγβῖο ἰἈπι ΠἸαυ ἐδέθαι ἱπϑαπίθ 

ἅπηῸ 867 οϑάθγθ οομβτιηαίαπι σοπιηθπιοσγανὶ (δ 8, οἵ, ΟἿΑ Π| 52, Βα. 

Μογον Υ̓ 1902 γΡ. 442,48). --- Ἰ)θ66Π) ϑγθ ἃ πη }8 ροβϑὲ 8ὺ ογδίοσθ δϑίαίθ 
ἴατὶ ἸοηρὶιΒ ργουθοίο (δ 2, 4) βου ρία ϑϑὲ ϑρίβίοϊα δὰ [αβοῃΐβ Α]108 (ἡ πη π0 



-- ΟΙΧ -ἴ- 

τ μι08) ΤΊβιρποπαπι, Πυοορῃγοηθη, ῬΙποϊδατα, αΟΤ πὶ Ῥϑίθ ΔΏΠΟ 
8710 οοοίβυβ οὐπὶ ᾿βοογαὶθ δην]οἰἐἶαπὶ ᾿μηχϑγαῖ (δ 1). Αἰαᾳαθ ΕΠΪ {Π1π|8 

ΘῸΠῚ ἃππὺ 889 (γοὶ 858, οἵ. Βομάϊου Πριηηοβίμθηθα 13 Ὁ. 151 ἡ. 32 
Βοίοοῖ ΠΡ. 399) Αἰθχαπάγιη Ῥηθγαγαπι ἐγταηπιπι ἰη οΥθο  ββθηΐ, 
ἸΟΧχ ΤΟΡΠΟ ΡΟΣ βαπὲ ᾿ρ8ὶ (Πιοάον. ΧΥ͂Ι 14): 4ο08 προυῖο οἰϊααγίαμη 
ἈΘΒΕ θη ΐθΒ θρ βέοϊα ργαθάϊοαί (ὃ 12). Ἰμἀθ ϑᾶπὶ βίαι πὶ ἃ0 ΑἸοχϑπάνὶ 

τηογίθ σοηοθρίαπι θ886 δ ποϑί (οἵ, Ἐκ. Μογοῦ Υ 1902 μ. 480), απὸ ἔβοίο 
τἶτα ααοαιθ. δρ βίο αθ ̓ πβουρίϊο θχρ! οαίασ, ἀαοπίαπι ,,ἰαβϑοηΐβ ἢ ΠῚ" 
ΟΠ πὶ ΕΥ̓ΓΆ ΠΗ σϑυἀϑυαπὲ ρϑίγῖβ ΟΘΙ ΘΟΘΥτ πιΐ ποπιϊηθ. ΑἸ πὶ ΓΘ] ΟΠ ΘΠῚ 
Βθουἑί βιιπΐ ΟὐΥαΐϊβ οἱ Ηδυρίϊιβ (ρ. 20 84ᾳ.), φαοταη δἰΐθὺ ἀῆπὸ 309 
(θ0} Ταβοηὶβ πποῦίθη), δἰίθυ ἀπηὸ 818. οὐπῃ [880 οἱ ῬΌΪγ δ] οΟ Ὑἱἀθυθηίῦ 

ΘΕ 8Ὲ ΡΘΥΒἐ 68 6880, ΟΡ βίοϊαπι οομά  ἴ ] Θ886 σΘηβθτιιηΐ. Θθδθ 88ῃ- 

ἰθηξῖα 6. σογταΐ, πα πὶ ΑΥΠΘΠΙ θη βίι πὶ ̓ θσαὶ! οχ ᾿βοουαίβ νυ θ]8 δὰ 
Ιαβοηΐβ ἢ] ϊο9. ποίου αἴθ ΡΟ ]θηΐθβ πλἶβϑὶ ϑαπὲ (τῶν πρεσβευσάντων ὡς 

ὑμᾶς αὶ 1), φυθυβοιμι ῬΔΟ ΟΠ Θ ἢ. ἰδπὶ ἐποίθη 9886. ΥὙϑυὶ ϑξ 8. Π}}}}ΠΠῚ}}Π| 
(οἷ, αὶ 1 οἱ 3), --- Ῥοῦτο ϑρίβίοϊα, αιᾶθ αἱ Ασομ απιὰπὶ Πΐββαπι 86 
ἔθτὲ ὉΘ]]0 ΒΟ ῖ}}} Παστδηΐθ, οὐ8 πα η βία. ἴῃ ἢ 8 8Βη. τηθηςο παθθέαν, 
Δ θυθη αὶ δὲ ἀπηὸ 858, οὐπν ποίου οοἰοσίηΐα ἴ8 ΠῚ ΔΠΠῸΒ ΠδίμΒ ϑϑϑϑί 
(δ 106, οὖ, ϑέΐαπι Εἀ. Μογον Κ΄ 1902 μ. 451, 495). 

Παθήαπι θϑέ αἰγαπι {γ885. θρίβίοαθ 110, ααασαι ΡγοΟΘαΐα ἐπῃξι! 
π} 8 1 018. θη θπλι8, Δ0 Ἰβοογαίθ ρογἕθοίδθ δἴαιιθ ἀϊπηῖββαθ βἰηΐ, αὐ ἀπ0- 

ἴογθ Ρτοοθπιΐα 5018. ἢ ρα] σα μι Ροβίθα οὐ 88 βέδέιμ θη} 518, 8η 
ΟΥΔΙΟΓ οαπϑα αἰϊαα ἱπιροα 8 ἀποπ8 ἰποθρίο βαἰβίαοθγθι, ἴῃ 

ΘΡ᾿βέο! ἀγιιπι ῬΤΟΟΘΙΝΒ ΘΙ ΟΥα Πα 18. θὲ ΤΌΤ αΒ πη ἐἰθ ἀϊ5. βι Ὀβεϊ θυ, Αἰαιθ 
ἰθοῦπι αὔδθ8ο γϑριΐθβ, 88} Θρ βέο πὶ ρυϊπιδπὶ ΘΟΠβουρέδηι παπίϊαπι (8 
Ποπγβῖο Ὑΐα ἀθίμποίο Αἰ θμα5. ἰἸδίππι οββθ: β0 ἐθιηροσα ϑρίβίοϊαθ 
αἰέθγῖ δ, αὰδθ Ια β ἢ] ϊοβ δὰ υἱέαπὶ οαρθββοηάδηι μυϊναίαπι δὲ ΓΘ πὶ 
ΡᾺΒ]Ισαπ ἐπϑη απ [ΠΟ Υαπὶ δαἀπιοηθέ, ἰγταπηϊοϊ 88 ᾿ρ808 ἐὐγαπηϊάθπιὶ 

ΟΟσαΡΑΥ 886; ορ βίοϊαθ ἀθπίαιθ ἐθυ 8 ΘΟΠΒ,Π πὶ, αιι88] ἐοΘάΘΓ8 οἴ 12806- 
ἀἰἀθη 18. ̓ πθαπάο δὲ 6110 οομέτα Ῥθυβαβ σοπὶ απο βυβοὶρίθπάο (οἴ, 
Ἰ)διποβίμθηοβ ΧΙΥ͂ οἱ [Χ]Π 6, ϑδοιᾶξον ᾿ϑπιοβέμθηθθ 12. ἡ. 456 84.) 

ΟΟΘΌΤΤΘΠπΠὶ 8: ρϑγίοιο, αἰοὰ ἰαπὶ ἃηποὸ ϑῦ6 ἃ ῬΘΥΒ18. ᾿πημηϊηθ δαί, Ρ860 

γορθηα ἃ ῬΘΥΒΑΓΠ) Τορθ οοδοία βυυϊηάθ δὰ ἰγυϊδιηι ΘΟ ἀἴ886, 
Θυϊά ἢ Οτγαίογθηι Ομ ΓΘΌΣ 5. οομπλιία (18. ργΟ ἢ δ᾽ τ πὶ 6886 ἃὉ ορ βίο! 

1}}18. αὐβοϊγοη 8. {01 ρϑυβυδϑίβι! "ἢ ϑϑὰ πὸ ῬΒΠΙρΡὶ ὃ 81 Ἰοσυμ ΡΓΘΠΊΒ8, 
αὉΪ οταίου ἀθ ορίβίοϊα δὰ Πιοηγβίιπι ἐγγάπηιπι ἀδία γυῖα ἔδοϊ! (ἅπερ 
ἀπέστειλα). Θιδθ ᾿ἰοθὲ ϑρίβίοϊδθ ϑχογάϊιπι, ὦ αυοὰ ογαίου ρτονοοαδί, 

ἰδπὶ δηΐθα ἴῃ ΡΕΘ]ΪΟαΠῚ ΘΠΙΪΒΒὰΠὶ| 6886 ΡΙῸ οογίο ἀθηηοηβέγθης (οὗ, 
ον. 19), (10 ξέϑτῖβ μϑυϑοῖϑ. ααϊάθηι δὲ ἀἰμι18918 βθηίθη δ π πο ΡΤΟΌϑηϊ. 



-- ΟἿΧ --ἘἨ 

Τπιπιὸ ἔγαβίγα ἀθδθγαβ, αν ορίβίοϊα Ἰαβοπὶβ ἢ 8 ἀοβεϊ δα Ὁ ογαίουο 
ἀϊνυϊμαία ποπ βἰξ ἰοία, 81 ἴδπιὶ ἃ ἤμην ρογάἀμποία δὲ ῬΘυρο τα ἔα ϊββθέ. 

ΑἹ ἴῃ ϑρ βίο! β [. οἱ ΠῚ. αὐάθπιὶ νυϑβιϊρία πιαπθηΐ Ορθτὶβ ἱπιρθγίθοι, 

4086. διοίονϊβ αἀΠΠΠ ΘΠ Ἰββίπὶϊ αίαθ οὔδηι υἱγῖ 8 ΡΟ ]Θηἐἶἰ8 σοηβαυθίπαϊ πὶ 
"δ χίη]θ οοη γυῖα βιιηὲ (οἵ, Β] 188 [13 ».. 295 οἱ 397): ψφιαπι οὐ γτθπὶ ΘΕ 8 Πὶ 
46. ορί βίο! ἱβ 1118. ἂὖὺ ᾿βοογαίθ 'ρβὸ οὁπιηΐηο πο οὐ ἶβ μοίθυῖβ οορίατθ. 

ΘΡΘΙΒΙρριιη) γ61Ὸ (6ρ δὲ. βοογαί, ΧΧΧ ὃ 18) οπηηΐα βουρία {14 ἰὰπὶ οοσπο- 
γίββθ ΒΒ] ββῖπβ ἰηϊασῖα οοπίθηα! (Π| 2 Ρ, 89 οἱ 294), ααϊρρθ οὐπὶ ρθαβὶρρὶ 
γοῦθα ἀθ οαάθπι ογαίϊοπθ οὐ Αρθβϑΐδο οἱ ΠΙοπγβϑίο δὲ ΑἸθχαπαγο 
ΤΌ Θ88610 οὐ ῬΆΏΠΙΡΡΟ νϑηάιίαία δὰ ϑρίβίοϊαβ Πιοηγϑῖο δὲ [αβομὶβ ἢ}118 
ἰπβοῦ ρίαΒ, ἀΙΔΓΙΠῚ Ρ]απ6 ἀἰγ θυ! οϑὲ ῬΧΟροβι πὶ, ΟΠ ΠΟ ΠῸῚ α08- 
ἀγοηξ. Αἰᾳὰθ οἰΐαπὶ ποηλῖϊθᾶ Ατοῃϊάδϑηι! οἱ ᾿αβοηϊβ Β]οσα πὶ ἀρυά 
ϑρθυβίρρυμη Αρϑβϑιϊαὶ δὲ ΑἸθχαπάστὶ ποπλϊηῖθι8 ποργθ ῬΟβ886. 8002 {Π{π|ὶ 

ΒΙαββίο οἰ)]Ἱοουξαβ ἰαπγάπάπι θα ροβαὶ ἰὼ ῬΗΠ]ΟΪορΊ νο]. ΟἿ 1890 ρΡ. 649. 
ὥυαγθ ἐθβεϊ πιοηϊ πὶ ϑῬροιβιρρὶ ἴῃ ᾿Ἰβοογαΐθη) ἰπῆθηβὶ, 41 ἀΘ ῬΓΟΌΘΙ 8 
1118. ἕαπια ἰδηΐαπι Ὑἱάἀθίαν. ἀοοθρίββθ, αποέου  ἐαίθ ρυϊναίαπι οϑί, 

Εχ ἐθπιρόσιπὶ Τα ΟΠ 018 ΡΓΟΧΙ πιὰ βιιηΐ ορ βίο! αθ ποθ} }] 86 ο0η1- 
πιθηὐδέϊοῖδθ δὰ γθ8 ρυϊναίαβ βρθοίαπίθθ, φὰαθ Ὡ]αἴαθ ϑαηί 

ΙΝ. τοῖς Μυτιληναίων ἄρχουσιν (8) 
Υ. Τιμοϑέῳ (7) 
ΥΙ. ᾿Αντιπάτρῳ (4). 

ΟὐυδΓῸ ΠῚ ὈΥΙΟΥ βουρία ϑδέ ἴῃ ἔαυόγθηι Αρϑπουΐβ οὐ αβάδηι πριιϑιοὶ, 
ΠΡ, ΒΕΓ Πιιιβῖσο8 ΑΡΠαγοὶ ἢ}118 ἔδοιῖ, 4] Ἰβοογαίθ ἀοργθοδπίθ γϑάϊ πὶ 

π᾿ Ραϊγδπὶ οὐπὶ Ραΐγο οἱ ἔγαίγιθιιβ ἃ ΜΕ] θα ἱπιροίγαγο βειιἀαϊῇ. 
Θυοά δοοιϊάϊξ οἶσοα ἀπηὰπὶ 350, οσαπὶ ΤΊ πιοίίθιιβ ππογέαβ ϑββοί (8 8, 

οὗ, ν. ΟἸΟΥ̓ οἱ Ὀἱορμαμπέιβ ἴῃ Αϑῖα οὰπὴ ῬΟΥΒΑΓαπὶ τθρ6 ρυρπατοὶ (δ 8, 
οἵ, ίοάον. ΧΥ͂Ι 48, Ποπιοβίῃ. ΧΥ͂ 19, [Χ1] 37, ϑομιᾶξον Πϑηοβίμθηθβ 
[Ὁ ρ. 480 βη.) οὲ ΜυΠ]οπΐβ Ραιοἱ ἀοιηϊηαίϊοηοπι ἐθπογθιὶ (οἵ. ΠΘμΙΟΒἢ. 
ΧΥ͂ 19): αιοὰ 6110] ροίθβὲ οχ ϑρίβίοϊδο {ἰξπ1ὸ τοῖς Μυτιληναίων ἄρχου- 
σιν, 408 Ὁ7}}18. σῸ ὈΘΥΠδίουθϑ οὐἱπὶ Ἡδυρίο θ.. 40 τοὶ ΡῈ] οαθ ΠΙθΘΓαΘ 
πιδρἸβέγαίιβ ἈΡΡΘΙΙΆΓΘ ὙΘΥΘΟΥ. --- Ἐρίβίοϊα αἰΐοτα, 4ὺὰ ᾿βοογαίθβ Αὐΐο- 
ΟΥΑΓΟΓΘΠῚ ἔΔ ΠῚ] ΓΘ ΠῚ π᾿ ατίθ αυδάδπι γϑυβαέσπι σοπηθηάαν! (δ 1011) 

ΟΥ̓ΔΙΟΥ 811  ἐἶα πὶ, φσαδπ πα θαθΓαΐ οὐπὶ ΟἼθατομο ἀϊβοῖραϊο φαοπάδπι, ροβίθα 
ΗἨθγδοῖθαθ ορρίάϊ Ῥοηίϊοὶ ἐγγαηπο, οαπὶ ἢ]Π1ο οἷ ΤΊ ποῖ θο γϑπουαυϊέ, 

4ὉΪ ΒΏΠῸ ΟἰΓΟΙΘΥ 852 8} ϑαίγτὶ δυο} } ἐαξοϊα Ρα ΓΒ Υϑρπ πὶ θΧ- 
οσθρογαί. Αἰᾳὰθ ΤΙπιοίμθιιβ οἶτοα ἀπηιπὶ 840,4 5βυὶ ἰυτὴβ Γδοίαβ οἱ δά 

ἱπιρθγαπάτπι πιδίαγιβ (οἵ, Μθηπομθπὶ ἀρὰ Ῥμοί. Ὀἷ0]. οοά. 222) μϑι]ο 
Ροβὲ ᾿βοογαίϊβ ϑρίβίοϊαπι δοοθρὶξ (οἵ. ὃ 1), αυδθ ογαϊοηΐθα8 ΝΊοοοΙ οἷβ 
Δἰ᾿α υδίθ ΠῸ8 8112}}}8 ὑσὶ ποῖ ρθπι ἀθ ἱπηρϑγῖο οἰ Ἱ] ο . Θχθυοθηάο δἀπιοπαϊξ, --- 



-- ΟἸΧΙ͂ “-- 

ΟΡ απ σοηάσο ἀθηΐψαθ βιιπὶ Πέΐοσαθ ργὸ Ἰλ] ἀοίο, αιιοάαπι ᾿Βοογδεϊβ ἀ18- 
οἴρα!ο δὲ δηῖῖοο δἀ Δα ραίγαπι ἀαἴαο 60 ἐθιροῦα απο ὨΘΊ] τ οὐτῃ Νίαοθ- 

ἀοηϊθιβ ογαΐ (δ 1). Αηεραίθυ δέοι ἰη Μαοθάοπία μ᾽] αΣ  πλὰπὶ να]θθαὶ. Οαΐ 
ἴα ἀῃ6. Ραθ6πῚ τᾶ γοοδίαν ΡΠ οοΥαἴθα πὶ πιᾶρπα ἀρὰ ῬΆΠΡΡΌΠΙ 
ἁποίογιαο νἱραϊέ, ἐαπλ]Π]Υ Ἰπίθπι ἐαπηθ οαπὶ ᾿βοογαΐθ, ἡ 8πὶ Θρ βίο 
αθο ρῥγοί, ἀπὸ ἀθηλπὶ 340. βιβοθρὶξ, οαπὶ ῬΒΠΙΡΡΙ Ἰοσαΐαβ δά 
ῬᾶσΘπιὶ ΘΟΠΟΙ πάλι ΑἰΠΘ πα νϑηϊξ. σατο ορ βίοϊαπι δὰ Ὀ6}}} 8ΠΠῸ 
340. τϑάϊηίοσταῦ ἔθη θοτα ΥΘΙΟΤΌ 8 ΠῚ 6886. ΡΥΟ Δ ΌΓ. 

Τοίτι5. οὐ π58. ἤηθπὶ ἔδβοϊθηὲ θριβίοϊαθ ῬὮΜρΡΡΙοα 6. ἐγ68 

ὙΠ. Φιλίππῳ οἶδα μέν χτὲ (2) 
ΥΠ]|. ᾿Αλεξάνδρῳ (9) 
ΙΧ, Φιλίππῳ ἐγὼ διελέχϑην χτὲ (3), 

ἉΟΔΓΊΗΙ ῬΥΪΟΥΘΒ 18 Π| Ρϑι]ὺ ἀηΐθ ΕΠ θγ8 ΑΠΕΡαΙΓΟ Π}8888 ΟΟΤΏ- 
Ροβιέαθ βαπέ, Θχ ὩΓρΡΕΙΠπιθηίο ἰαπιθὴ ἃ τὸ8 ἀαὐμαθοδβ βρθοΐδηΐθ ΘῈΠῚ 

ὉΠ πα ἀρ ϊβδίπιθ σορα!δηΐαγ, Ῥυΐοσθπι ϑηΐπι δὰ ῬΒΠΙΡΡαΠπι Θρ βίο Ἀπὶ 
80 Ρίδ ΠῚ Θ556 Δρραγοέ ᾿ΠΓΘΥ οὐ οπθπὶ ΡΠ ρρίοαπι (δ 1) ΤΠ ΒΒ] ΣΤ υΤΠη 110 
ἱπρϑυῦῖαπι ἃ ῬΏΠΙΡΡΟ ἀππὸ 8448 Βυβοθρέιπι (ὃ 20, οἵ. Πιοάον. ΧΥ͂Ι 
09, 8 ΒοΙοοῦ ΠΡ. 532,94) οἱ ΘΠ Παπὰ οαπὶ ΡΈΠ ΡΡο ἂὺ ΑἰΠοπΙ μβὶθι18 

ὅπη 840 ἐ ἱπίοστο ᾿ἰπβέδαταίιπι (δ 14). Οδσβαπι δαΐθιπι θρίβίοϊαθ Θ0}- 
βου θθηάδθ ἰθάἴβ8θ συϊπβΒ ῬΒΠΡΡΟ οὐ ὈαΓθαγῖΒ Ραρπδηθ ᾿πβΙοί αὶ 
δθοίον δ 5616] αὐβυπιανῖε (δ᾽ ὃ 84ᾳ., 1] 8α.}, φιδπὶ οαϊαπιἐαίθπι δά 

ὈΘΠΠὰπ ΤῊγαοῖαπ (8421) τϑίθγθπδηὴ 6880 ἴβο}] 6 ΘΘΥΩ αν, ΦΙΟΠἾ8ΠῚ 

θ οχροάϊοπθ ἃ ΡΠ ΡΡοΟ ἴθ ΤΥ ΆΠ]ΟΒ. ἀπηὸ 889. ἰπβεϊξαία Ργορίθυ 
ΠῚ πο 88. οὰπὶ ΑΕΠΙΘ ἢ ἰ θη θ8 ἕὰ πο ἰδπὶ τοπογαίαβ οορὶίατὶ πθαμ]ὲ 
(οὗ, οὐἶΐαπὶ ΠΙάνπιϊ ἀθ Π)οπιοβέμ. οοπηπιθηΐ. ο0]. ΧΠῚ 40 54ᾳ.). --- Θυᾶ 
απ ορβίοϊα, απ τόση δα δι] οἰ πὶ οὑπὶ Αἰ θη Θηβίθιι5 σοπ πα- 

δηάδπι ἸΠΊρ 6] ]6γθ οοπδίιν (δ 14 54ᾳ.)}, νἱἀθέαν σοπηροηθηα 6886. ὈΓΘΥΪΒ 

Δ πη πο ΑἸΘΧαμ τ ρθὺ ἢ έθγαβ ἔδοία, απδθ ἀοαέα βἴπια! οὰπῃ Θρ βίο ἃ 
αἰϊαα αὐ ῬΒΠΡρΡα ΠῚ ραΐγοπι πιῖϑϑα (ὃ 1) ᾿πσϑηθαι ποπάϊη δάἀ]ξιπ 
81 ΡΕΠ]ΠΟΒΟΡ απ --- αυϑιη αὐἰάθηι Βοογαίθβ Ῥγοΐθβϑιιβ δὲ --- 800- 
ἰαηάδπι Πογέμξαγ. 

{Π||π|1πὶ ἱπέθυ οπιπὶα ᾿ϑοουαεϊθ βουὶρὲδ Ἰοοιπὶ πα θθηὲ ὈΤΘΥΘ8. ὁ0- 
ἀ1 1}, φαΐ Ραρσπα ἀρυὰ ΟἸαθγοηθαπι πηθη86 ΒΘ Χ 1 δηπὶ 388 ΘΟΠΙΠἶΒβα 

ϑὲ Ῥᾷοθ οοποϊαία (δ 12], δηΐθ ἰρβαπὶ ογδίοτυῖβ τηοτέθαι δὰ ῬἈΠΡΡαΠπι 
τη δεῖ βιιηξ. ᾿ΤΑΌΘΙ]ΑΥΙ ὑότὸ ππσηθτο νἱάἀθίαν Τὰ ΠοῖαΒ Θ586 Απέϊραΐθυ, 

41 ἃ ῬΒΝΠΙρΡΡροΟ δὰ οσοίϊβουα πὶ ΤΡ]  ἶδ8. τϑρογίδη δ οὐπὶ ΑἸθχϑπάτο 
Αἰμϑηαβ ἀοϊθραίαβ ογαΐ: θη ἷς οὐπὶ ᾿βοογαίθ οο] ΟΠ Θ880 ΘΧ 

ορϑίοίϑθ υϑυὶθ ἃ 1 βαϊίΐβ οοηβίαί. Αίᾳαθ ῬἈΠΙρραπι, 4αὶ Αἰ θη 8 
Ρθρϑγοθγϑί δὲ σοπηπιὰηθ (ὑὐγαθοοτιῃ) σΟΠΟΙ ππὶ ΟοΥ πέμπτη οοπγοσαγθυϑί, 

ὈΓΣΘΓΌΡ, ᾿βοογδιΐβ σρϑγα ἴ. " 



-- ΟΕΟἸΧΙΠ “-- 

Ιβοογαι υἱηάϊοθηι δὲ βα  αὐϊβ ἀποίουθηι ΥἸΒῈ Π| 6886. 60 Τ]ΔΡῚΒ βίαι πθπ υ πὶ 

οβϑέ, αοηΐαπι τϑρθπὶ Θοηΐτα οΥβὰβ ὈΘΙΠ 1), οἱ ΟΓΑΪΌΥ ἰξΘ ΓῺ πὶ ἴθ 

᾿έθγαπι δΒαρὶανῖε, ἰᾶπι ΒιΒοθρἐαγι πὶ 6888 (πὰ ΠῸ ΟΠ ΠῚ 118 ΠΙΒἢθβίμ ΠῚ ογαὶ 
(οἵ, Βρϑίοοιι. 1Π| ρ. 8714). Οποοῖτοα θρίβίοϊαπι ᾿ἰβοου δ ϊβ ἰηρθηΐο μ]8Π6 
οοηνθηΐγθ οοπίθηδο, πθαῖθ ἴπ τορὶβ δαἀυϊαίίομθ αἰϊᾳαδίθηιβ {ΠΠ0 6 Γ4}} 
(δ. 6) αθῦθο, αὐδην ἰπ οπιηΐθιι8 βου ρεϊβ ῬΉΠΠΡΡο δὲ ΑἸθχαπάτο (ἢ 8) ἂν 

110 οοπιπιοπά αὐϊβ ἢδα τΐηιι8 ποίδ Ὁ} ]6 1} τορϑυθβ. Νϑαιθ οὈὐβίβηἑ θἉ, 

αὰ80 νϑίθυθβ ἀθ ᾿βοογδιϊβ οχίέαι ἐγαάίἀθυιηὶ (οἵ. Β]488. 132 ν». 91,98). 

ΝᾺ πὲ ῥϑαοὶβ ἀἰθθιβ ροϑέ ραρπᾶπι ΟἸΔΘΥΌΠΘΟΠΒΘΙηΏ ΟΥΙΟΤΘΙΣ, 4] εἰ6 
Ῥαΐτα βουυϊταΐθ ΟΡΡΥθββα Βυπιπιο ἀοἸοῦθ αἰβιοίβ θββϑί, πηουΐθπὶ γο- 
Ἰαπέλγαπὶ 0 58:0] σοηϑοῖυ8β8βθ ἐθβϑίθβ βπίὶ ΠΙοηγβϑῖιβ Ηδ]ῖο. 46 ἴβο- 
ογαίθ ο, 1 (ὀλίγαις ἡμέραις ὕστερον τὴς ἐν Χαιρωνείᾳ μάχης... ἀδήλου 
ἔτι ὄντος, πῶς χρήσεπαι τῇ τύχῃ Φίλιππος παραλαβὼν τὴν ἀρχὴν τῶν Ἑλλή- 
νων), Ῥαυβαῃ. 1 18, 8, ῬΒ.- Ρ] αἰατοι, νἱῖ, ΧΟ ογαῖε. ἡ. 881 "αὶ (οἵ, νἱΐαπη ἴ8ο- 
οὐδεϊβ οβί πὶ ααἱ γοοαίον ἢ. 258 Υ ϑβέθστη.). Οὐμέτα Αρἢαγθιβ ᾿ἰβοουδεῖβ 
ὈΓΙν κῃ οὲ Ποπιθίτβ ΗΔ θγθιιβ, 4] οταίογθηι ᾿ρϑιηι ϑέϊαπὶ νἹα ξ, ΘῈ 

Β1Π}}] ΟἿ ΠῚ ΟΟΟΙΒΟΙΙΠῚ ΘΧΒΘᾺ 8 ΔΉ πλ πὶ Θ 1888. Τιθιηοσ 8 ργοά! ἀθυαηΐ, 
οἵ, ἐξελθεῖν δὲ τοῦ βίου οἱ μὲν ἐνναταῖόν φασι σίτων ἀποσχόμενον, οἱ δὲ 
τεταρταῖον ἅμα ταῖς ταφαῖς τῶν ἐν Χαιρωνείᾳ πεσόντων Γ8.- ΟἸυέλτοῖι. 
νἱι, ΧΟ οταῖς, ρ. 838 Β τ-ὸΟ. ἀπέϑανε δ᾽ ἐπὶ Χαιρώνδου ἄρχοντος μετὰ 

τὴν ἐν Χαιρωνείᾳ μάχην... ἀποχαρτερήσας δ᾽ ἐτελεύτησεν, ὡς μὲν 
Δημήτριός φησιν ὃ΄ ἡμέρας, ὡς δ᾽ ᾿Αφαρεὺς ιδ΄ νἱξ. Ἰβοογαίῖ8. [Ζ20581Π}1]} 
Ρ. 208 ὙΥ̓ Θβίθγεμι. 86 παυτα 08 5806 ᾿ΠΈ6᾽ 86 ρυιρηῃδηΐ, ΘΠΟΠ πὶ ἰηΐον- 

[δοίοσπὶ ἰῃ δοῖθ οἰγῖπὶ οββᾶ ροϑέ μδσοῖι ποίαπι ἀθπιὰπ Αἰ θηα8 
γϑάποία οἱ δίθπιθ, Πϑπιοβέϊιθηθ Ἰαπάθ8 ἀϊοθηίθ, μὰ Ὁ] 66 βορυα ϑαηί. 

Αἴ ἀρϑυίαβ ϑϑέ ΘΥΤῸΡ ΑΥ̓ Πα πιο τ{2}} (Αὐἰβίοίθθβ απ Αἰμθη ΠῚ ρῥ. 893,90), 
41 ᾿Βοογδίθιη. ααβέίαιον (ψααίπονάθοῖηι 9) γ6 1 πόνϑηι ἀϊθθιβ μοβὲ οἰδάθπι 

ἃρυὰ ΟΠαργοηθαιη ἃ ΟὙΘοΙβ δοοθρίαπι εἰἶθπὶ ΡΥ ἢ ΟὈ 880. ΟΧ 
ΑΡ δΥθὶ Π)Θηθ γα 6 ὑθβὶϊ ἢ} 18. οἰ ̓ ουϊ. Οοπέγα μου ἐἰββῖπι! ἢἱ Ὑἱτὶ, 
1 φιοί Θχ οοηβθης θηΐθ "Β.- ΟἸ αἰδτοιὶ δὲ φοβῖμ αθηι ἀϊσαηΐ πηθηιονία ἃρ- 
Ραγϑί, ᾿βοοναἴοπι το] 4 (14) νϑὶ 9 ἀἴθθιβ οἷθο 86 ἀρ βε! π 1886 ἐν ἀθγαπξ ἢ 

γοΎΡο αυϊάθῃηι 8 σ  Ποαλμ 65, υὐγατη ΟΥ̓αΙΟΥ 8 Βρομίο δὴ γα θίμ ἀϊπθ οοδοῖιβ 

(οὐ ΧΧῚ 207) ϑβοῦπι τϑουβαν ββοί, ἄππὶ υἱἰγίθιιβ ὁ θοίβ ΠΟΥ ΘΥϑίασ, 

Νϑαϊιθ οπιῃΐῃο οατιβα {πϊξ, ΟἿ ΟΥ̓ δἐϊαπι ροβί Ῥϑόθηὶ σοι ροβίίδηὶ ,λυπη- 

ϑεὶς διὰ τὴν ἧτταν χαὶ τὴν συμφορὰν τὴν γενομένην ἐχεῖσε τοῖς ᾿Αϑηναίοις 

παρὰ Φιλίππου“ (Δοβίπη8) τπηογέθπι 8.0] ἠατοί. Ουϊὰ νρυοῦ δίοινο- 

τῖδηι ἀ6 ᾿βοουαιῖβ πιουῖθ πο πθ {π] ρ! 1οΘ πὶ ν 68, Β᾽ ΠΡ] ΘΠ δὲ ὙϑΥ ΒΒ  ΠΙΒ 
ἈΘΘ]ΠΔ] πὶ ΑρΠαγοὶ δὲ Πϑιμθέτι!, ααΐ τ σθβία ΒΡ] ΟἿ ἐν δὲ βίποθυθ οχ- 
Ροβίέβ ἀθ πηουεῖβ οαιιβα 8116πηὲ, δἰίθταπι Θχογηδίδπι οἱ Ποίδηι Ῥοβίθυ Οὐ πὶ 



-- ΕΟἸἸΧΤΙΙῚ -- 

ἩΘΒοῖο. χιούπι (τ ρρεν ἴογίαβεθ ΒΘΟΙ ΠῚ δα ξ), αἰ ρα 6 ἈΠΊΟΓΟΠΙ 

οἰαάθ νἱο νι πῈὶ ΠΟΥ ΕΒ. γοἰ ΓΙ 6 δ ιβα πη) ΘΧχοϊέϑηΐ, ἐογίϊαι. ἀθηΐαθ ΘΧχ 
ἈΠ ὈΑΌπ8. οοη  αίλῃι ἀρι] οβίπιι απθη νοοδηΐ, 4186. ἰΘΠΊΡΟΙΘ πΊΟΥ ΪΒ 

ἀσοιγαξβ. πο ἀἰϑβουρίο ΑΡΠαγοὶ Ποηοί 6 θη ηἶα, οἴιπὶ ΡΟΒίθσΙ- 
ΟΥ̓ ΠῚ ΘΟΠΙΠΊΘΉ ΣΝ ΟΠ ΧΙ ἢ 

Ουδθ πὶ ἰία 86. Πιαθοθαηΐξ, οοπίτα γαΐογαμι, Κοιασα, ὙΥ16- 

πιο ΓΙ ἐΖΙ απ}. ΔΠ105 ον Β] αββῖο οὐ ὑδααγίο Μίογον (Υ̓ 1902 ρ. 451, 480) 
ἔκδοϊο, ψφαὶ θρ βίο σι π Οὐ πὶ θην ΘΧχ ἐδ ρΡΟΥθ1}8. Θὲ ΘΟΉΒ1Π118Β. ΘΔΓῚΠῚ 
ἀἰβογίο ἀϑέοπάθει πε; βασι ]α Π6 ΟΠ σΊΙΒ Β᾽πὶ πο ΠῸΠ ῬΘΥβοσαἰδῦου. 8.66 

Θἐϊαπ) ἴῃ ὙΘΥΌΪΒ 181] ἱποϑὲ, ᾳαοὰ ἀθ ἔα Ἰβασῖο δ᾽ΐαο οορὶαγθ οορϑδί, 
ΟΊ 8. ῬΥΔΘΙΘΥ Δ}108 ΜΙ ΘΒΟΠΘΤΙΒ οὐ ἀθ (ὑγαίϊα ---- Π1118 τη 8 ἢ --- 

σου βάθη οΥ Ἀγ πιανοσῖπί. ΝαΠι οὐπὶ Θ᾽ οι ο νυ θογατῃ ἀδ᾽ οί δὲ Β0η- 
(6 Ὠ ΕἸ ΕΤΕ ΠῚ ΘΟΠΙΡΟΒΙ [06 ΟΠ ΘΧ ραγίθ ἰβοογαίθα 1, Β᾽ Πρ. ΓΙ ἀΟΒΘΟΔΠῚ 
(οἴ, Π 2. ἐπιξενοῦσϑαι, 9. ὀριγνηθϑῆναι, Ἶ 4 λιγυρώτατον, 11 τὸ σω- 
μάτιον οὐχ εὐχρινές, ἄττα σίνη οἱο.} 118. ὁοπηραγαία δαηΐ, αἱ ΒΟΥ ΡΟ 
γ61 ππαχίπιθ Αἰθοο ΒΆΘΟΣ ἀῸΔΥ Οπληὶ Ῥδοίο οοπγθηϊαπί. Αἰαῃθ θρὶ- 

5ἴοΙΆσα πὶ (Ἰοῖο οἰθραηκ αὐϊάθπι θὲ ἀγέϊβ ρἴθηα Ῥαῦ]ο ΒΌΠΉΠΟΥ θϑί 
ααῷὸ πορΊΘρΘΠΠΟΥ ἀπ8Πὶ ἴῃ ΟΥ̓ΘΕΙΟΏ 8 ΘΠ] ΒΕΓ Εν 18, Οπὶ δα ίοῦ ΠΘ 

αἰέοσῖαβ οαϊϑήδπι αυϊάθπ) γϑυθα Ὁ Ἰρβὶ 8. πβὲ ΔΙ ΊΘηἃ ΓΘΟΙΡΘΓΘ σϑοιβαυθεὶξ 

(Ὁ, ΥἹ 11). Θεἷβ γϑτὸ (ἰγαθοι]όγαπι πουϊοϊοστιιηι πα σα ὈΪέ, 4 ἃ ΒΕ ΠΥ ΠῚῸΒ 
γί. οΥὐαίου 6 τπᾶρίβίου ἀἴοοῦο ροίαιθεῖς, ααϊὰ ποιοῦ Ἐηυϊάθπι [8ο- 
ΟΥΔΕΒ Βοτὶρία ΡΘΥ πη. ] 05 ΔΏΠΟΒ γ᾽ 8 ἢ 5. Θχαρὶ ἐδίοσ πὰ {ΠΟΤῚ ΠῚ δ 8018 ΠῈ 

ΘΙΏΙΓΟΥ. 

ΟΥ̓ ΒΙα55, ΠΡ ρ. 968,89. 390,81, ΠῚ 23. ρ. 879,88 - ΑΠΟΏΥΠΙΒ ἰθ16Γ- 

ΓΕΒ (Απσοῖαβ Μα) ογδίϊοπίβ (6 ρουπιυΐαιίοηθ (1818) ἴῃ ἈρρΟη  ς θ0}8 

ν. 121|84: 1. ἀρ δρίβίοϊα ᾿ἰβοουδίῖὶβ ααδὸ ἴθ δα ἰοηϊθυβ ἰῃ βου Ὁ Γγ ΡΥ Πι 
ΡΗΠίρρο, Π. ἀδ δρ βίοι α ̓βοογαῖβ ααδο ἴῃ αὐ εἰ. 118. δὲ ψαατία δ ΡΠ ρΡαμ) 
οὐ (6. τϑι 8 Ἰβοστγαϊ 5. Θρί βίο] 5 -α ΟἸ γΙβέϊαπ, ἰγαηβ]αι, Οογηδη, 1880 μ. 
1014. 54. -- τὰ, ν αἴον, υδοβί οι Πἰβίογ οἄταπι [ἀβεῖς, 1, ἀδ ᾿ΒΟ Υϑ 8 

αὶ ΤΟΥ ορίβίυ! 5. Ρανὶ. 1 Καβδὴ 1840 (0 μᾶρσρ.), οἴ. ΖΘ. βοθτι. Τὰν 616 

ΑἸΤΟΥ ΠῚ 5 τ  ββ 50} 8 [841 0]. 416 --ὀ Απὶ. βίου πη, ΟὈὐπηηθηΐ. ἰδ 

δρ βιοϊαγαση βογρίου 5 ατγδθοῖν Ρατί, Υν, (πο. 84: ἐδ ᾿βοογαιβ Θρίβί0}}5), 

ιἰρβῖίδο 1824 -- Ἐν. ΒΙ 58. ἰβοκγαίοδ᾽ αὐ ποῦ Βτίοῦ πἀθἃ ἀἷδ ρον δ] 1 0}18 
ΕΥχβ τς νὴ βοίηθιῃ Ἰοάο, ποίη, Μ5. ΧΧ 1805 ν. 1Τ091Π10: Γἀδτὰ. ἰὐπθολνλο 
Βτίοο', ΕΠποίη. Μὰ. ΠΙΝ 1899. υ. 33,36 --- Ε. Η. απρί, ὁ Ἰβοσγαῖβ Θρ β[0}}5 

Ργΐἃ, βοχία, οὐΐανα. ἰπβοσί. [ἷμ8. 1878. --- Ν᾿ Οἱ Το Όυς οἡ {Ππ|ὸ βιχίθ ἸΘί ΟΣ 
οὔ Ιβοογαΐῖθβ, Φοῦσηδὶ οἵ μῃ 110]. Υ 1514. μ. 200,08 --- Βγ. Καὶ 11, Απαϊδοία ᾿βοογαΐθα 
1885 μ. 143,46 (36 ορ. 4, 11) -- ἴὐ. ν. ΤΠ πὶ ον {{χ- ὁ 6 116 ἀοΥἶ, Αὐἰ βίο 88 

υηὰ Αἰπθὴ 11 1898. μ. 391,99 (ἀἴ6 Βνυιοδ 465 ἰβοκναίθϑ); ἰἀθτη: πθολία Βτίοίε, 

Ηδτπιοβ ΧΧΧΙΠΙ 1898 μ, 492,90 -- Κ. ΜάπβοΙοΥ, ΟδΥ Βθολιβῖθ ἰΒΟΚΥΔΙΒΟ]10 
Βγίοῦ, ϑαίαγτα νἰδάγίπα 1890 μυὶ 8941 -- ἧ Ηρ». 16 Ογταζία, ἀ8 ᾿Βοσγαξ 5. αἰι88 

Τ γα παν ορ βία 8, Οδίϊηδϑθ 1898, 
1" 



--: ΟΥΧΙΥ -- 

Αἰψαθ παθοὸ ἰὸ οὐ ΟΠ ε5. οἱ ορ βίο! β. ΠῸ ἔγαρπιδηεῖϊβ σὰ 

οταϊοτῖαθ, οὐϊὰβ ἤθε. ἴᾷμ ἃ) ἀπε αἶβ «Π]πάαιη. ἴᾳτθ πορϑία 
81: (οἵ, Θυη}. ΠῚ14. 4, ΟἾοονῦ. ἀθ ᾿ηνϑηΐ. ΠΤ; οἵ, οἵδ ῬΒΙΠοάθΠ). 

τοί. Πρ. 128 5), ἀἴββθυύθυθ βιρουβθάθο: ἵπ ππθπίθ ΠῊΪ ΕΠ πο Θϑβί, 
αἱ ᾿Βοογαξβ ΓΘ 1188. ἀπ 15. απ 6 ῬΓΆΘΙΘΙ ΟΥ̓Δ ΟΠ ΘΒ ΒΘΓ  ΠΕΠΙ ΘΟἸΠΡΆΠῚ 
οἱ ϑάδηι. Οὐπδρτορίθυ οὐϊδπι Βθὴ θη ἐϊὰ 5 (ἀποφϑέγματα) αιιὰθ ᾿βοογδῖβ 

πΟΠΊΪη 6. ΟἰΓοι θυ τι ξπΓ, 45 απ ρῖιβ (Ογαίοσθϑ Αἰξ. ΠῚ ρν. 327), Βθηβο- 
Ιθγβ. οὲ Β]αββίιιβ (θα 1. γο]. ΠῚ ῥ. 276,79, οἵ, ΒΊ 488, Αἰ ίβοιιθ Βογθάβ. 113 

». 2122, 99100, 401) ὁ σῃοπιοίορι!β μο ββι πιιπ οοθαθτιπί, βαδάθηί 
Ἐ]ΘτῸ οπηπῖπο πορ]οχὶ, ΡΥ ΘΒΘΓ ΠῚ Οἵιπὶ »ΠΟΠ]ΟΪ ΟΡ Β ΒΥ ΧΑ ἢ ΕΠ ΠἾΒ, ΘΟΥ̓ΡΟΤΘ 

Ῥαγίβίπο, Ἰθουρίἀθ, 4118 ποπάϊηη δοσυγαῖθ σορΉ ἾΒ. πο ΠΟ σοπβίθί, 

αυοὲ ᾿βοογαξβ ἀϊοία. ἔοπεθι8 1185 οοη θα ηταν αδθα 6. 86 Π ΘΠ Δ ΠῚ 
ἐγαα αγταπι ἴογπια 81} σϑυυϊηα (οἵ. ΕΠίου, αποπιῖοα ποιηοθοπιδία {Π], 
Βοηπδθ 1902 γ. 184,85). 

ΟΥ. ἀθ οται οηΐθιι8 ἀδρογα ἐἰ8 οἱ χϑηυΐπὶβ δὲ βρυνἶ8: Β] 858 ΠΡ μ. 46, 
102,4, 400 --- Βτ. ΚαΙ], Απαίθεία ᾿βοογαίθα μ. 101[4 οἱ δὰ δ) δχροβιί 

ΒΌΡΓΘ Ρ. ΓΥΧΧΥΤΙ οἱ ἴῃ Αἀάοηάίβ Ρ. ΟΧΟΥ͂Ὶ, 
Οἵ, 46 αὐτίο οταίοτίαἃ βυυθα  ἰοία: ΒΙ 855 ΠΗ Ρ. 1047 -- 1. ϑρδημοί, 

συναγωγὴ τεχνῶν 1828 μ. 154.12 --- ΟΟΙτΙβιίαη, ἰγαηβδί. ΟδΥπδῃ, 1890 μ. 

990.1018 --- ΒαΚο, ϑομιο! οα ΠΥρομπιπθηιαία ΠΠ| 1544. ᾿. ΟἿ 8η. -- ϑᾶπρρο, 

ταί, Αἰἱ, ΠΠ 1880 μ. 224|20 -- Α, Κυπριανός, τὰ ἀπόρρητα τοῦ ᾿Ισοχράτους ἢ 

περὶ λόγων ἐσχηματισμένων, ᾿Αϑῆναι 1871. οοπίτα ηΠ6 πη) ἀἰδραίανουιηΐ πο ἀλη ΐχ, 
Οδιιίηρ. 56]. ΑἸ. 1812 μ. 1201 5ᾳ. οἱ Μ, α. θοπ 8385, ᾿Αϑήναιον ΥἹ 1878 μ. 
893.416 --ὀὀ Ο, ΤΉΪΟ6Ι] 6, ἀΔ8. ΠΟΙ ΙΓ οἢ ἀο5. Ιδοκγαΐθθ, ΘΠ 65 ΧΧΥΤΙ 1892 μ. 

11|51 -- Μι ΒΘ 8, (ὁ Πάδ τε β τ]δίογίοδο [80 γα! ἐγ αΐαθ, Ὀἰββογὶ, ΒΟΏΏ. 
1901 -- Ρ- ἰδ δ ἃ, ΑἸΑΧΙ 6 Π65. γὸ δ ρβακοβ (δι θ5 ΧΧΧΙΧ 1904 

Ρ. δ᾽18,88 μαββίῃ), ργαθοῖραθ μ. ὅ15 ἢ, 39) 1θ00 γ. 80 84. 

δρυΐ Υ. 

6 οαἰτοη 8 θτΐου 15 ἄρα ππ}15 οαἑ 0 η 5 
ΓΔΙ0Π6. 

Εχ οπιηῖθιβ οτϑίου θι5. Αἰ οἷβ ρυῖπιιβ ἰβοογαίθα γαθοο ράϊξυβ ϑϑί, 
Ροβέχψιδιηη βέι 115 Ογαθοὶβ τη δβ Ὑἱτὶ ἀσοὶ! απ ἀπάαπι ἴῃ (6110 118. ΘΠ ΠῚ 
μια θθγθ οσοθρουιῃξ: οἵ, Κα. ΜΆ] θυ, Ζαν Παπιπηϊβεϊβομθη {ὐ θογβϑίζαπρε- 
ἐδ ογαίαν (Ἰβοογαΐθϑ 11}, ΥΥθηον Βιυάϊοη ΧΧΊΠ 1901 γμ. 210,99 (ἀὸ 

ογδίϊοπθ αἱ Τ)θιηοηϊοῦπι ἃ ἴρὸ (ὐαβίθ! υποῦϊο οἶγοα. δηπαηὶ 1430 οἱ 

ἀθ ογδέϊουθ δὰ Νιοοοϊθπὶ ἃ ὑπατίπο Ὑθγοπθηβὶ ἀππὸ 1441 ἰπ 1 ,αἰϊην 

ΘΟΠΥ͂ΘΓΒΪΒ); [Δ 6 πηι, ᾿βοογαβ ογαιίο δὰ Πϑηιοηίοιηι ἃ Νίοοϊδο Βαρπηάϊπο 

ἴῃ μα πὶ οΟΉγΘΥβα, Ῥγορν. ΑΥ̓ΘηΘΥ-Νϑυϑίαἀὲ 1908, ἢ. 54 00 πὶ, 



-- ΟἿΧΥ ῥ Ἑ- 

ἀπε ἐταἀυιχίοπθ πιθάϊθναϊθ ἐδ] πρὸς Δημόνιχον αἱ ᾿βοογαία 6 ὑπὰ 

Ἰνασηα Ὠἰβίϊοα. (ἰ. 6. (ὑπαυηὶ Ὑ ΘΓΟΠ ΘΙ 518, ὰϊ ογδἐϊομθπι ἱπέθυργθίδίιβ ϑϑὶ 
ἰπέγτὰ δηπὸ8 1408 οὐ 1408), Ἡδπάϊοομι! ἃ. Η. ἴβ. νοαθαγάο, βου. ἢ 

νο]. ΧΧΧΥΠΤΙΙ 1908 ἕμεο. ΧΙΝ ρυ. 074,87. Αὁ ρυῦπι αυϊάθπηι 
ΟΥ̓Δ ΙΟ ΘᾺ. 5] Πρ 6 1 αἰϊπθ γράἀ ἀϊῖαθ ἴᾶπὶ Ῥαι]ο μοβὲ ἃγέθπι ΠΠ ΟΥΟΤ πὶ ἐγ ΡΒ 

ΘΧΒΟΤΙ ΘΠ ἀοΓπ ἱπνθηΐδπι ἴῃ ἰποθ πὶ ϑαϊίαθ βαπηξ, ᾿ὨὐΘΥ 8 ΒΘΟΙΠά1ΠῚ 
Τλιἀονυϊουμι Η δῖ (Ποροσγίογ. ὈΪΠ ορτ. νοὶ. 111, 1881) γνάθον οοπιπιθ- 

ποτα πάδθ 6886: ογαΐίονιθα Νίςοοσίοαθ ἐπι [μαὐγαην ὑϑύβαθ μον Μ|Ιοπαοίθηι 

Ομεςβογίην Βοδηιθηδοιν ορίβοοριην (Ἰπιργθββᾷθ ΒΟμΟμἾΆ 6, 81η6. ΔΠΠΟ): 
ογαΐΐο ὁ αν ἶδι5 Πδοίομαο ἐγαάμοία «]οαθπε Ῥδίγο 1 πισοηϑὸ ἐηέου- 

ῬΥοΐε (βῖπο ἰοθὺ δὲ δῆπο: οπιδθ 1480 βθοιιπάπ πὶ ΟΟρίηρθν, ϑρρίο- 
πιοηξ ἰο Ηδὶπβ Βορογίου. Β10]. 1 1895; ᾿ὐθγιιπὶ οαϊία Ὑ ΘηΘ 18 1494): 

»τγαοερορία αὐ ])ομιοπίσμηι α πἰκαοίρηο Ασνίοδοία ἴηι Παξίππιην ἐγ αὐποία 

(εἴμθ ἴοοο οὐ δηποὴ; ργαρόορία αἰ ])οιποπίοθι α Νίζοίαο [λιδδο 

Τϊοομίηο 1 αἰ. ἐαοία οὐ αὖ Αιισειδίιο Τποίοηδὶ δία (βῖπθ Ἰοσο οἱ 

ἀπη0); ργαθίοσθα ὕμασογαο υἱΐα μεὲγ αἰπαγίπν Ῥογοηθηβθηι Πμαΐηο 
ἰαοία (ἴἰὰ ἐγαμβ᾽δἰΐοπθ υἱέαγα ΥὙἹΌΓα ΠῚ {{ΠΠππδίτὰπὶ οχ Ρ]αίδγοο) 

γοποὶ5 1478 νοἱ]. Π. ΕὙὟ 2. Βογηαγαὶ «Πιϑέϊϊαμὶ ἐγασιοίίο ἴῃ 150- 

ογαΐ ποίην αὐ ΝΊοοοίοην γόφοηι, ΝΑ Θα 118 (Β᾽ πὸ Δ Π0): υἱ{ἰπιὰ8 ἀπ 

ἴῃ ὈΙΠ οὐπθοα πῃ! γθγϑι ας 8 ΜΟηδοθμδῖβ οχβίαηί. [ὴ6 (ὑγαθοῖὶβ νϑγὸ οαϊ- 
ἐϊοηῖθιι8 νἱάθαβ 5. Εἰ, ἃ. Ηοξἔη πη, [μϑχίοοη ὈἸ Θ᾽ Ρ οὶ 801]Ρ- 
ἴογαπι μσαθοοσαπὶ 113 Γιἰρβίαθ 1889 οἱ οἀϊπουυπι ἃ π|θ δά! ᾽  αγιιπὶ 
Θπαπιθγαϊοπθπι, ααδπὶ {ἰ{}}}8 ἀσουτγαίθ ἀθβοσὶρεῖβ ἰηὔγα Ρ. ΟΧῸΟ δάϊθοὶ. 

ϑοβριἑαίου ᾿βοογαίϊβ ἀὐσαθοῦβ ἔμ Ὠ 6 πιθίσιβ ΟΠ ΔΙ οοπ ἀγ}δε 
ΑἸ Ἰθηβῖβ, ΤῊ θοάου! ὕὐασαᾶθ αἀϊξοῖραϊιβ, αὶ ΜΘά! οἴ πὶ ἀππὸ 1498 
Ιβοογα ῖβ οὐαίϊοποβ ΧΧΤ οχ οοάϊοθ πιϑιηοτῖαθ ναϊσαΐαθ σοπίδιηηϊπαίδθ 
ΘΧΟΙΑΪ ᾿πιβ8ὶ: ρΓΆΘΙἾββὶβ ογαίουὶβ υἱε8 ἃ Ὀ] αἴάτοῃο, ΡΠ] οβέγαίο, ΠΙοηγβῖο 
Ηλ]ῖο. οοπβουρεϊβι Οτγαξίοπθθ ἃυΐθπὶ μη βουναπὶ οὐάΐηθπι; δά 
Πθηῖοι., δὰ Νίοοοϊ,, ΝΊίοοο!., Ἐπαρον., Ηθ]θη., Βιιβὶν., ὁ. ΒορὨϊβί., 

Ράαπθα., Ρ]αίαϊο,, Αὐϑορὰρ., Ῥδμηδίῃ., ῬΆΠΙΡΡ. οαπὶ ἀΓρ πὶ.) 46. Ῥ806 
ΟΠῚ ἀρ Π].. Ασομ ἃ. οὐπὶ ἀτγριπὶ., ἠδ]. ἀθ. 1518, Αϑρίηθί., ὙγαρθΣ., 

ἴῃ ΟΠ} 1πὶ., ὁ. Πμο λας... ἰὼ Επίῃγη. Οπθπὶ ογάϊπθπι τοϑέϊηαε ᾿Βοογα 8 

θά τ ο0 4 1ἀπηὰ (Υ̓ θηθεβ 1518) ὁχ ἴρβὰ ϑαϊουθ Μϑα ΟΠ Θ μηδὲ ΠΟΥΪ8 
αυϊδυδπάδπι οοὐἀ οι πὶ 8. 081 4118. ἀγοθββὶ ἐἶβ ἀθβουιρία (οἵ, Ρ. ΠΟΥ̓ΤΙ ΠΥ ΠῚ). 
Αἰχὰθ ἴῃ ΑἸάϊηα, ααᾶθ ἔγθαιθη βίη] ἰγροι ποία τα πὶ πηθηα 8 ἴοθ- 
ἀπία οβὶ, Μαβυγιβ οάϊίοῦ (ρ. 2) Βιυβίγι ἀϊ8 ἀγσαπιθπίαπη οὲ βουρία 

ΠΟΏΠΙΪ 8 ΑἸοϊἀαπιαπεϊβ (χατὰ σοφιστῶν), (ἰοτρίαο (Ἑλένης ἐγχώμιον), 

Αὐ βάϊ8 (Παναϑηναικός, Ῥώμης ἐγχώμιον) δάἀάϊάϊέ, 
Ιβοογαιῖβ ορβίοϊαθ ρυϊπλιπὶ ργοάϊθχαμί ἴῃ ἘΠ Ρ᾽ Βέο] τι πὶ 601196- 



ἘΞ: ΟΙΧ ΥΙ - 

τόπο ΑἸάϊ πα (Υ̓ ϑηϑέβ 1490) ἃ Ματοο Μαυβατο οὐτγαία (οἵ, ἢ 400). 

οὐ ἴθ θὰ Ραγίθ, αἀυδθ ᾿βοουαΐθηι οοπίϊηθί, βαθθϑέ ΌΘΥ πιϑηοιβ 9 
ὁοάϊοο γαΐο. 04. -- Φ ἀρβογιρίιβ (οὖ, ν. ὨΧΤΥ). Ἰπβαπὲ οριβέοϊαο ὙΠ 
Βοὺ ογάϊηθ: φιλίππῳ᾽ εἰ μὲν νεώτερος (ΞΞ 1. Διονυσίῳ), τοῖς ἰάσονος 

παισίν (11.), φιλίππῳ᾽ οἶδα μέν (Ν11.), φιλίππῳ᾽ ἐγὼ διελέχϑην (1Χ.), 
ἀλεξάνδρῳ (Υ111.}, φιλίππῳ ἐγὼ χαίπερ (Ξ- ΥἹ]. ἀντιπάτρῳ), τιμοϑέῳ 

(Υ.), τοῖς μιτυληναίων ἄρχουσ: (1Υ.).. οοβὶ ορίβέοϊα [Π. δά Ατολὶ- 
ἀπιιπὶ ἀαία βίοις ἴῃ οοά. γαῖο. 1336, Τηβουρομθβ ϑρι βίοϊασιπι 1. 
οἱ ΥἹ.. ᾳυὰθ ἴθ οούϊοο νι ἀθμξανῦ ΟΠ 8886. θ886 (οἵ. οοἰἠά, Ῥαϊαὶ. 184, 

γαῖς. 1386), Ἄοοπῃϊθοίαγα οοπἢοίαθ βαπὶ. --- Εχ πᾶὸ ϑαϊέίομο ἐθβίο 

Μαιμαθῖο (βου β ορίβίοϊδο 1716. ν. ΧΙ) ἰοία ρϑμάθὲε Οὐ] ]θοίῖο 
ορ βέοϊασαπι Ογαθοδυῖιπι, αὑ86 γαϊσο ἀϊοιγ (αἰ αοῖα πα (ΑἼΓΘΟΙ. 

ΑἸΙο τος. 1006). 
θα 9. αλὰθ ῬΓΟΧΙΠῚ8 8 Π}18 βθουίδθ βιπὲ Θά ΠΟ η 68 ΟπΊηθ8 ὁχ δοάϊο- 

Ιδθηϑὶ οἱ Αἰάϊμα οὐἱσίποπι ἀσχθσαπὶ. ΠΟΥΪΒ «υϊθιιβάαπι υὙἱτ8 {Πα 15, 
Ηραμ θη 518 οχ οἶδοῖὶπα ϑϑοθγίδπα (1588 ἴῃ 80 [0]]. 854, οἵ. ΤιϑηρῚ 
Ρτδϑίδοπθμ Ρ. 40); ΑἸά ἴημα αἰίθτα (Υ̓ θη 5 1584 ἴῃ 90]10 [0]}. 116), 

οὰϊ ργαθίου ΑἸοϊἀαυηδηΐβ, (ἰοῦρίδο, ΑὐἹβἀϊβ βουρία ϑδηι Ἠδῖρο- 

ΟΥ̓ΘΕΙΟΪ8 Θχοθυρίϑ ἴῃ οαοθ δοοθββθυαηΐ; ΒΓα ὈΔΟ Πα πα (ΕἸ ΠΟΟΐΆΓΕΙ 
1540. οὐπὶ γαναθ Ἰθοίϊο ἢ β ἀπποίδε! 06), ΔΙΙΆΣΕΠῚ ΟἹ 1 πὶ ἴῃ τ Οὐ σα 

Ργθίϊαπι δὲ πα απι. ΟὈπιπιθιιοσαμάα οδϑί οἐϊαπὶ δα ἶο πηΐγθ ἴδοίει 

γϑμηθεϊϑ 185: ᾿ϑοσγαΐ οΥαίϊοηες ΧΑ] αἰΐαβ α ]οηιοέγῖο Ομαΐεοπ- 
εἰψία ργην Δίοαϊοϊαμιὶ ὁογγοοίαο οἱ αράϊαο: πο απέονα ἐξογιίην α0- 

ομγαΐο γοσοφη σο οὐ Τηιργθϑϑαδ θην ξοέμγ, ααὰθ οδὶ ἰρϑὰ οὐϊο Μὸ- 

ἀἸο Ια ηθβὶβ ῬΓΙΠΟΟΡ5. ποΥῸ 5} ᾿πά1060 ἄθηθο ἴογαβ θάϊα. ποά ἔμο!!8 

σορποβοῖίαν ἱπβροοῖβ [0181 οἱ 8, 195 οὲ 200, ψιδὸ ἰγρὶβ ἃ σϑϊαιο 

ΕἶΌτο ραυϊαπὶ αἰ ΠΥ θη θι18. Θχβοσιρία βυπξ, τ ΘΧΘΙΠΙΡἢΪ8Β ΘΟ ΠΟ πἶβ αἱ η- 
οἱρὶβ ποπάϊπιπι ἀἰν θη 18. ̓ πβουὶρέϊο οἱ δι. βου μέ πονδθ Δα 101 ρΡοββοῃΐ. 
πιπς Πἰσιιπὶ ρμροββιάοθης οὐ ΙΒ] οὐ θοα τϑρῖα ΜΟΠ Δ ΟΘἢ 818. οἱ ὈΙ]Π]ΟΙΠΘσα 
ΡΟΌΠ οι, ῬΔΥΙβι Θ515. ---- ΑἸΐα ποίδ Ὀ}}8Β οϑὲ δά το ἴῃ 89. αυδπὶ ὈΠ0]10- 
{πθοὰ τη  Υβ (18. ΠἰρΒΊ θη βἰβ. ἀββογναῖ: Ζσοχρατους Αϑηναιου σοφιστου 

λόγοι καὶ ἐπιστολαι. ἰσούγα  ἰἷς ΑΙποηθηδὶς γποίογὶς οὐ αἰ ϊοηθα οὐ ορίβέοϊαο. 
Ῥομο  ς 10:12. οἵ τὰ [Ὸ] 0 αἱπιο 287} Ῥοπο  ἶβ ὦ οἤεοίπα αγγρα 

1502... τὰ. χαὰ μυηθι ᾿βο ον 18. ΟΥ̓ ΠΟ 05. ΤΘΟΟΠΟΙ Παἴδθ βιιμξ οἰπὶ Θρ 800}18. 

Οὐάίο τἀ πηθὴ Θρ βίο! ἀσιιπὶ ΠΠ ἰἢπο56 πνταΐαβ οϑὲ: 1 (τιλίππῳ), ὙΠ, ΤΥ ΥἹ 
(φιλίππῳ), ΠῚ. ΠῚ ΥῚ ΤῊ΄ς ψαθπι ΡΟΒίουΟΓΟΒ. Β0Ο. ΕἼ δὰιμξ ΟἸΠΠΘΕ. 
Αἴ οὐ ϊτοτνῖβ. {Ππ|8 νοι αΐαα. Τοιθγασῖα. οἰΐα αι. ορ᾽βίοϊα πι ΤΠΘΟΡ Υ ]Δο ] 
Θιπιοοοαιηθ πὸ. 79 Ἰσοχράτης Διονυσίῳ  πρόπομπο:ι χαὶ ῥαβδοῦχοι κτέ 

(οὗ, ΑἸΑΙ ορὶβέ, ἀϊνοιθ. ΠῚ Ψ [Ὁ]. ΕΥ̓ -- ἢ 3022) Ιποογαίοιβ δ "ἀξ, 



-- ΟἸΧΥΠ --- 

086. Ροβίθυϊουθι18. ΟΠ θι18. δάθο ἱπιροβιῖ, οὐ ΓΟ ΟΘΒθ5 ἀθπλιηι οἵ 
Β]αββῖιβ (ηοπ Βαϊίοταβ ἀραιὰ ΠΙαοί. οὐ Βϑηβθ γι 18) πιο] ΠᾶπῸ ΘΧ 
ΟΡ 8. ΙΒΟΟΓ ΙΒ ἀθΊθγθ διι8] βἰπί. --- ΑὉ ϑάπουῖθαβ ποπάϊιπη ἰηβρθοία 
ἴῃ ἰθηθογῖβΒ δάπας ἰδοϑί οαϊέῖϊο «αἰ ἀα“ (οἵ, Ἠοβίπαπη [12 ρ. 616) 

γϑηθεῖϊβ 1549 ἴῃ ΡῈ] οι πὶ οπιῖββα: ᾿βοογαΐ5 Αἰμοηϊθηβὶ ὑθοίου δ 
οΥαἰϊομο5 οἱ ορίξίοίαο. Πηργοναί ον ΝΙοοϊ δαθίοηϑὶδ οἱ 
δ, διηπρένη, ὑϑνὸ Κασϊοναὶ Μοϊολον ὅἴδϑδα, βαρ. 210 ἴῃ 89, 

ἴδῃ) ὙὑοτῸὸ τϑοθηβοθάδθ βιηὲ θαϊομθβ ΒΒ. [66 }808, ΦΠΔΙΆΠῚ 

ΡΥΪπιᾶ (-- Β88}}. 1) ἴῃ 89 ρῥγοάϊε ἀππὸ 1540. (86 φαἀϊῖο --- τορϑεία 
ΔΠΠ18 1550, 1588, 1501] ἀρᾷ ΜΊοΙΙ. [β πρῪ πὶ -τ ΘΧρυθββα θὲ οχ Α]Ἰάϊηα 

(αἸέθνα 9) δά οι δὲ Θρ βίο. 15 (οχ Ὑ ϑιηιθέϊδα ᾿ατγθαθ 1548) δὲ βι1}} Θα ΘΟ Θ ΠῚ 
ἁρποχρατιωνος καὶ σουιδιι περί τινων παρ᾽ ἰσοκράτει λέξεων. --- Β α8]- 
᾿Ἰθθηβὶ8. αἸίθυα ἀϊοϊζαν ϑάϊξϊο ἴῃ 89 ἀπποὸ 105 μθὺ ΤΠ οι πὶ (ὑπ ] πη} 

οαγαία (τορϑεϊία Δηἷβ 1571 οἱ 1579). οἱ μγαθίου Ηγροογδε οἷ οἱ 
86. ποίᾳ. ἀἀάϊία ἰᾶπ βυηΐ δὲ ον μιν ἀγοιθηἕη. δὲ Δ ΠΟἰδ 0068 

ΠΥ 8165 ἃ ΟΠ οομπδβουὶρία. --- (ΘΙ ΘΟΘΥΥ . 8. γθγῸ Θαϊογαπ Βὰ- 
5 ]6Θη βία ἔμ ΗΙΘΤΟΝ γι 18. ΔΥΌ Πτ5. Οοἰ θη βῖβ, 401 Υἱν ἄοο- 
Εἰββί πιὰβ πδέβ ἀηπὸὺ 1510. ἴδ ΧΕΧ, αϑίβεῖβ ἀππὸ ὙΠΟ. Θ᾽ ἸΠΟΓΆΤΕΒ 
αὐ ἀβδιάπαπι ᾿βοογαῖβ ᾿Ἰθοϊοιθην οχοϊζαξαβ θδί, οαπὶ [οοῦ 8 ΟΠ ρ 8 
Θὲ ἰρ8ὶ δὲ Ἰοαπηὶ ϑομθα 6... πα σογαθ απ ἀαοθιὰ. ρυνα πη ἰμέθν- 
ργοίαγθίισ. οὐλθ τ] γο8“ -- ἤαθὸ δὲ ὑθυῦα οἷπδ ᾽Ὼ Οὐ 06 
πιαδίοτο 1510. 1 ρ. δῦ --- ,ἰπηΐδιη ᾿Βοογλἐ8. ΔΒ ΓΔ ΕΠΙΌΠ 6. ΠΟΥ, τιξ ΘΧ 

60 ἐθιηροῦο Υἱχ απ βῖνθ [απ βἰνὸ (ὑγαθοιπι ΒΟΥ ρίογθαι 1] 

ἀπέθροπδ.“. ΑἋ λυ ππαπι απϊάθηι θοβὲ γα 08 Υἱΐαθ οαβι8 ΠΟΒΕΠΟΥ 

ΟΥΑΙ ΟῺ 685 ᾿ἰβοογαίθαβ δέ. ΘΧργοββί, Ασοϊ απ, ῬΠΒΠΠΡΡτη, ἀθ 

μᾶς0, Αὐϑοραρεϊοιπι. (Δαΐ θὰ ΒΒ βι]θαμι 18 Ομοτίηιβ ἀποίου οχ- 
|| ὙΥ ΟΙῆο ἐούβ ᾿βοογαεῖβ (ον οι), ΘΡ βίο! αλιμν, ν1{86) σοπν θυ θμαὶ, 

ᾳιοὶ ἐπριθηΐθ 5610 ᾿πἴγα ΠΙΘΏΒ18᾽ {1118 ρα ἢ} ἵποία πὶ δ ΑΥσθμ 80 

ἀηπὸ 1947, γμοβέψιδ ᾿ΥΙΟΥ 115. ἴδπὴ ἰθιροῦ 118. πο. πα ηθῦθ ἔπ οἴι8 
οϑὲ ἴοϑηηθ8 Τοπίοοτιι5 (Βαβι ]θαθ 1529. ἰζοσιιι Μαγρυγρὶ 1540 ἴῃ 
80: ἀοβαπὲ ορἰβίο 6). ῬΎθ]ο βυθίθοίιβ δὲ οάϊίιβ οβὲ ΝΥ ΟἹ ΕΠ [150- 
οταίθϑ μαἰϊπ9 Βαβι 1]6 19. 1548 ἀρὰ Ομρονίπιπι ὡἀάϊξα, οαβε χα οὴ 9 
οἵ δπηοίαίϊοπο, οτάϊηθ αὐΐθηι βοιναίο οὐ, ηὐἱ πῃ ρα! μθηϑὶ οἱ 
ΑἸάϊπα οταί. Τυϊθυβ ἀμ} 186. Ροβί, οαπὶ Δ ΟΠ. ἀϊβοῖρυ!οβ Αἰιρυιβίϑηοβ 

ΡΟ ὈΙΘηπΐαπι Βαβι ϊθαθ, ΡΟ ἀππὰπι Τλιζθίϊαθ ῬαΥ ΒΙοσ πὶ ᾿ῃ ΒΕ {|88θέ, 
ΔΠΠῸ 100] Βββιϊθαπι γϑυοοδίιβ ΘΟ ἢ18. 118 Ῥυϊοῦῖβ οοάϊοθηι ἀββίάτιο 
Ἰαῦοτθ Ῥοτρο πὶ δὲ ᾿ἰπηαίαπὶ Ὑ αβοοβαηο το] αυϊν, .ἃ απὸ ἰΒ΄. -- 

βθοιάτπη Δ ΟΠ πὶ ----  ὈΙΘπηΐο ροβί, οπὶ ΘῈ ΠΔ ΘΟΠ ΘΠ ρβ1880. ἰπποι- 
ὈγΔΕΟμΘ ΠΊΘΔΗΙ ΡυΐΆΓΘΠι, δὲ οἰ θσαπεϊβ ἐγ ρὶβ οἀϊίαβ΄ (150ογ αὐτδ γἠοίον δ 



ὩΣ ΠΕ... 

Αἰδιοηϊοηδὶς ογαξίοηιος οἱ οριδίοϊαο σγαυϊέαξὶβ οὐ διιανϊαί 5 ρίοπαο, εἶδ 
αγασοο ἴῃ [ναΐίπν ρυϊάσην οοπυούβαο, πὸ γοοορφηϊίαο μὸν ΠίοΥγο- 
ηψηνί, ἩΡοϊβιινν Οοἰηφοηβοι. Πιιΐοίίαο, ἐα οὔοῖπα Αἰοϊιαο! 5. γα5- 

εοδαπὶ 1δδὃ: χαδθ οαϊῆο ἴῃ ὈΙΡΙΙοἴΠθοα πηϊν γβ 18. ΝΟ σΘ 818. ἃ 88θι- 
γαία). οὰο ἰθιιροσθ {Π1π| φάη ΟΡΟΥΪΠΙΒ ἀθῆ6 ἸΘΏΔΤΙΒ, 

βθυθυίοσθ οἰϊαπιὶ ἃ τι ᾿ἰπιὰ, ἀὰπι Εαρσθγαπαθ ὈΪΡΠ]ΟἾΠΠΘοα 6 ῬΤᾺΘΘΒΒΘΠῚ» 
Δα δ1 ἐδ, ϑαπάθπι Ογαθοθ 1 αἰϊπθαιθ σϑουά τί, Κ {ἰα]0 ἰμβουρίο 15οογ αὐ ξ 
βογὶρία χιίας δαβέαπέ ονπῖα ρον Ηϊεγοηψηιίον Ἡοϊβιιην (οἰ ἐἰπιψφοηδοηι 

δηθο ἰαϑογὸ οἱ αἰ φοπέϊα σογγοοέα οἱ 6 ἐπέοσγο σοπύυονϑα (τ. οἱ Τ1με|.), 

Βαβὶθαθ 1δῦ8 ρϑὲ ἴο. Οροτίπαπι ρᾶρα. 10 -Ἐ 1039. ἴῃ 85, Θἷὰ τὰ 
ϑαἀϊομθ πιαγρίπιπι ἀπποία οη 115 ἀἀογπαία ---- αᾶθ γϑροίϊξι οβὲ ἈΠῊ 8 
1588, 1561 οὐ βπθ ἅπιο, ἰίθπιὶ ΤΊ Θιποπἶὰθ 18 -- ΟΥΑΙ ΟΠΘΒ. ἴἅπὶ Ἰη 

Οαββθ8 ἃ ἡ οἱ ῆο οοπβίϊξαίαβ (οἵ. οαϊξ. 1570 1 ρυ. 083,8) ἀϊδέεγ! θυΐαθ βιιμὲ 

οΥΪθ ἐᾶπῖθη ΔῸ θαϊξϊοπθ πηδίοσθ ροβίγθπια μρϑι πὶ αἰ θγθηίζο: 

Τ. δαπιομϊοποθβ: δὐ ϑηοη.. δ ΝΊοοοΙ., Νίοοοὶ,; [Π{-΄ϑθΆῳ δι ιδβίο ΠΘα: 

Ῥαπορ., Αγθοραρ., ῬΆΠΙΡΡ., 46. ρᾷοθ, Ασομ. (1510. ϑδιυιΐθπι, βίοις ἴδ} 

1588 ἀρυὰ ναβοοβᾶπυπηι: Ῥαπορ., ῬΒΠΡΡ., Ατομά., Αὐϑορὰρ., ἀθ 
Ρ806); ΠΙ. ἰαυάδίϊοηθβ: Ευδρον., Ηθίθη., Βιβῖν,, ῬάμΔ1}., ὁ. ΒΟΡ Ϊϑί. 
(αυδθ οδὲ υἱέπμρθγδίῖο); ΕΥ̓. ἔοτθηβθβ: Ρ]αίαϊο., ἀμί οβ ἀ4θ Ὀ1ρ 185, 

Ττγαρθζ., τ Δ] πι., Αϑρῖη., ὁ. Το μῖ,, τὰ παέμγη. (1598 ἀρὰ δ ἀβοο- 
Β8ΠῈΠῚ ΑΘΡΊΠΘΙΙΟιΙΒ 1 θυ ΡΟ ἔϊ8. ϑϑὺ πο ογαϊομθπι (6 Ὁ1518 οὐ σα ΡΖ 1- 
οα1Π}}; Υ. Θρ᾿ βίοϊθ: ϑοάθιῃ ογάϊηθ δἴαιθ ἴῃ δα ἴοπθ Υ᾽ θποία 1842 {ἘΠ αγγθδο), 

ΟΡΙ 8 ἀθπλ πὶ Οα118 ΥΥ̓ ΟἹ ΓΠ 18. ΟραΒ, οὐἱϊ ἰοίαπι υἱΐαιη ἀϊοανογαί, 

ΔΌΒΟΙνΙ δα ομθ αιιὰθ ἀϊοϊταν πηδίογο {Π] ν }]. ἴῃ [0110) Βαβι] θαο 1510 
ρα ΟροΥΪΠὰπὶ Θπιΐἶβ8α, αι ΡΥ 250 ἔθυθ ΠΠπὸ8 Πποι γα Ομ πὶ ΟΠΊΉἾ ΠῚ 

δα ᾿βοογαίθπι ρϑυ πϑπέϊι πὶ ἔπιπἀαπιθηΐιπι οταΐ ἔπέασα. Αἰαχιιθ πόονὰ 
ΠΙΡΥΟΓῈΠῚ ΠΙΔΠΠΒΟΙΙ ΡΓΟΤΊΙΠῚ Βιι 8:1 ΔΓ οΙἤο. ριαθβίο ποὰ ποσὶ ρΓαΘίθν 

Ρϑοαβ οοάϊοὶβ ΔΙ Ἰσαϊ8 ΕΣ ΡΘΥΔΩΙ (, γ ϑἔτιβ ββι πη“, ΘΧχ Δ απιέθηι ἀθάμιοι εἴ, 
Ατθορᾶρ. ὃ 42 --- ΔΛ) ἰϑοϊοποβ ἃ0 Εάυαγάο Ἠθηγγϑὶο ϑοοίο ἀθβουρίαβ: 

4αθπι ΠἰὈγαπι αὐ ἱπάαραιθπὶ τ] πο οοπέϊσις, «μιοπίαπι ΑΥ̓ οἸῆιϊιβ 

Ἰάοπθαπι {1118 ἀἰθβου ρ ΟΠ 6 πὶ πο ῬΥΔΘΒΕ Π. Ῥτϑθίοσοα ποΐδθ ρϑιοθο 
Βυδαθὶ ῬδΥΙΒΊΘ 818 ἴῃ ΠἸΆΠΙΒ Θ᾽18. ΥΘΠΘΤΙηἑ; 811 Ραμ οἰββί πᾷ ΟΧ 

ΔΠοσαπι γα ηβ ΟΠ] 8 (6. ἡ. Αρτοο]86) Παυβία. βαῃί. [πο μΘΕ 
ΔαΒΙθΙα6. βὰπί ΑἸάΐϊπα ογαϊοπι, ΗδρΆΠΟΘΙ818 ϑοθείαμα, ΕἼΔΠΟΟ- 

ἑασίθηβὶΒ Βυι δ οαηα, Β ΔΒ. ΠΘΘπθὶ8Β Ορογϊπίαηα (εἴ. 1 μ. δ06 17; ἴῃ 
Μράϊο!πθηβοπι δαΐθηι ογαίίοηιπ οὐ ἴθ ΑἸΑΙΠαπὶ ορ βίο τι αι ΠῸῚ 
᾿ποῖαϊὶ  ΟἸἤπ18): 6. αι θὰβ οὐπὶ ῥυϊπιιπὶ αὐϊάθπι γι Δ ἀπά πὶ ΒΟ] πὶ 
πιϑηΐθιιβ ἰσἱ νου, ἀπὶ πιδι  γϑγαίοθ5. οὐ ἐἶσαβ (βῖνο ὁπβεϊ σπἐἴοΠ 65) ΘΠ ΠΟ μΪα 

Π|π|8 Ρᾶρὶμᾶβ βθοιίιβ ἀϊβροξιῖ!, Τοχίσαπη ἀαίοπὶ ῬΘΥΠΠ 8. Ἰοοὶβ 



- ΟΙΙΧΧΙΧ -- 

[δ] οἰββίπιθ θπιθηἀδέιπι ΘΧΡ ον ὑγαπβίαιίοπο Τ αὐ πα ΔοΟῸ γα ΒΒ ΠΊᾺ 
δὲ (ἴῃ νοϊυμληθ Δ] 670} οοπηπηθηίαγῖο ἀοοξββίηο ((ἀἰἴ8οὸ βαᾶπθ, οἴιηι 

βιυιἀϊοβὶβ δἀο]ϑβοθη θιι8 ρῬγοάθβεθ νϑὶ]οὶ, οἵ. ΠῚ ῥ. 807); ἴῃ οαβέαι!- 

οπἶθιβ ἀθηΐαιθ (ΠΡ. 801,46) δ γϑυθα ογαίουβ θπιθπάδηάα οοπίθοί 8 
ΡΓΟέαΪ ΟΥΘΌΘΥΥΙΠΠᾺΒ οἱ --τ ΔΗ Β διιάδοθβ ἰηξογά πὶ --ο ΒΑΡ ΟΙΒΒΙ ΠΊ:Β. 
Αἴᾳαθ αὐπαπι πὸπ ᾿δηρῖτβ (ρτϑϑἕαί, μ.. 48) δ᾽ οἸαπι οὈϊαγραν ββοί, αιοά 
»8ΠΠΟΙΔΕΟΠΘΒ, ααδίθημ8 1186 δ τ68 Θχρ!]!οαμδβ δοῖδο βιιηΐ, πθα δ ητ8Πι 
5: Ποῖπί, ἀασπὶ απο ποὴ αθίψιο ᾿θοϊογθιη πιναπί, ἔα πὶ ψαοὰ πομπὰη- 
ἀααπὶ ἔα ]βαθ βυπὲ δὲ ΘΘΙΘΥῚ ἰδη τα Π} πιδῃι ἴῃ ΟΠαγίδπι οομῃθοίαθ", ΡΟΓΙῸ 
«ιοά ᾿πλι! 8. οοπί θοίαγα 6 ργαθίθυ πθοθββιἐδέθπι γθοθρίαθ βιιηξ, ἀθηΐψιθ 
πλΜ] 05 ἸοΟῸΒ ἀπὲ ργαθίθυἑ δχρ σαπάοβ αὐ ΡΘΙΡΟΥαπὶ ΘΧρ]ου ." 

δ᾽πὲ τὐοστὰ ἰᾶθο ΟὈΡΡΙΟΌΓΙα, --- δὲ βαπὲ οχ ραγίθ, --- θχοιβᾶπάα 
ἰαπηθη Θγαπὶ Δ ΟΙΠΙ εἶδ: Τὰ ᾿ρ86. σῖτα οαγπῖα ρΘυρθηάθ ἀἸΠ σϑηίθυ, 
πος ΘΟὨΙΘΟΐΠΣΙ8Β Ποβίστῖβ (Π}}}π8 ΘΠ] ΘΧΘΠΙΡ ΓΒ ΟΡΘ ΠΠΔΡΠΟΡΘΙΟ 
ἀἀλα Βα π}118)} Ρ]Ὲ8 αὐᾶπι ΡδΥ Θβί αὐὲ ᾿ρ8ὶ νοϊαπλιβ ἐσ θα (ΤΠ Ρ. 846). 
πὸ ΔΥΌΪΗΙ ἐθ ᾿βοογαίθ πιουϊζα ἴρ8ὸ ᾿αηρῖο ἰμάϊοθ οἰαηία βαμπέ, 
αὐ ἃ. πῈ}}Ὸ οάϊουθ, αὶ αὐἰάθιη ἀὐπιο θὰπὶ βϑοιϊ βυθΐ, βαυρθγαία 

νἱἀθαθέιν" οὐ πθ ἃ ΒοΚΚοτο ααϊάθηι βιιρθγαία βἰηΐ, 4αὶ ἰμνοηία βὰἃ 
[οτίμαθ βθοιιηίδθ, οὐ οἱ ὈΥΌΙ ΠΕ ἔογτο οὈ]αίο, ἀθαϊί, ποὴ ἰῃσθηΐο βιι0. 

[5 αὔθ ἃπηππὶ 1710. ἱπβοαπαηζῦ ἰθῃροτὶ θυ Υ̓ΟΙΗΪ οὐγὰθ 
ῬΘΥΒΑΘΡΘ δὲ ἃ Οροῦῖο οὐ ἃὉ Δ}11}8 ἰἰθυαίαθ βιιηΐ, αυᾶ8 Θα ΠΏ 65 
ΟΠΠΘ5 ΕΠ ΠΟΙ ΘῺ ΠΠΊΘΤΆΤΘ ἸΟΠΡῚΠῚ οβέ, ἡ πἶδπὶ δ τοπὶ ΟΥἸἐἰοαπιὶ ΠῸῚ 
αοϊιμξ. Νονὶ π88: Βδβ]οαθ οχ οἴποῖπα Οροτγὶπίαπα 157], 1582, 1587, 

Βαβι !θαθ ροὺ ΗἸΘτΟΩΥ ππιπὶ (ἐθπηβᾶθιιπὶ ὁχ οὐβοῖπα Ορουϊηίαπα 1594, 

Βδβιθαθ οὁχ οὐοῖμα ΝΥ ΔΙ ἀκΊγοίαπα 1002, 1618, Βαβθαθ ἀραὰ [μάο- 
νοι Κη 1081. ΕὙΓΑΠοοία ΣΕ ἀρὰ Φο. ΥΥ̓ΘομοΙυπι 1088, 1590. 1598, 

1υρβῖαθ εχ τυπογραάφειου Γοτταρδου Βοιγελίνου 1607 (θ5ὲ 1 ὈΪΠ οἴ Θοα 
ἘΠῚ ΘΓΒΙ {18 1 ἢ Ρ 816 818), ΟΟ]οηϊαθ ΑἸΙΟΌτος. 1618 (68ὲ πὶ ὈΙΠ] οἴ θοα ππὶ- 

γϑγϑ ἐδ {15 ΔΙ οπἀοΘ ἢ 8.5), αν 15115 (1608), 1015, 1621 (ον), 1621. 168] 

(Ομαρροϊοί), Τνοπάϊηὶ 1615 (Νογίοι. οὐ Β1}), Οππία τι ρσίαο 1686 (Ηδν68). 

Νοπιπαμάα ἐάπιθη δὲ γϑβριοἰθπία δὲ θά ο Ηθησῖοὶ δίθρ δ Ϊ, 
ἂρ ἀποίοτιθιι5 (ὐγαθοὶβ ορεϊπηθ ππϑυ!, ΡΥ 5118 1893. ποη αποά πον] 

Ἰοοίουι 5 ᾿βοογαίθπι «ἰθἰουῖς, βοά ααΐα οάϊέου 1}1α ἀθέαϊθ 80] 8 8110 
᾿υἀτοῖο πβι8 ὙΥ̓ΌΪΠΙ οοπίθοίαγαβ απ τάτο τγοϊθοῖΐ οὐ ΑἸάϊηαθ ἐθχίι πη 

οι αχὶί. Ἐπιρηάαίομθβ 4υϊἀθπὶ δ θρμδηΐαη 0. το Πἶδὶ αιοά ἀροβίγορμὶ 
ΟΥΘΌΓΠΙΒ ῬΟΒΙΝ δι -ν ῬΔῈΟΙβδαθ. δ (ΠΟΠπη 6 π΄ ΡΥποίμ 0 η9 
». θ. οἱ 8} οδ]οθπι ἐϊα σι θαθ βορέπιαο Ρ. 51). ἃ. Ἰναηρίαπι (ρ. 44) (ὁ 

᾿ᾶς οαἀϊέίοπο τϑοῖθ ᾿π ϊοανββθ ρυΐθπιιβ, ϑέθρμαθιπ φποπμ ἰδηίαπι 

ἴν ἰβοογαίθ ρυαθβε 886, ααδμίαπι Υἱν ΘΥ ἰϑβίπηιιβ ροἰαϊδβοί, δὶ τὸ- 



-- ΕΟἸΧΧ -ὲ--- 

Ἰυϊδδοι “5. Νριῃρθ οἰοίιαμη. οδὲ ἐπ πλ!  Ὑ0 ΡΟΥΒ. ΟΡΘΥῚ απᾶπὶ θά ομὶ 
αἰ ρθη οὐσα οἰ θογαίαθ 8.118. ῬΊαγα τϑργθ θη ϊξ, αὐδθ 'ρ860 ἴθ οΘΓΘ 

πορ]οχὶς. “. Ουοά ἐοβεϊπαίϊοπὶ ὈγΆΘΟΙΡΙ δὲ Ὡππ 88. ὈΓΟΧΊ.8Β. Βρθο- 
ἰφ} ἐγ δυθηάιιπι ο886. ϑάϊξο" ἀθ ὀρϑῦθ 80 Ῥγδθίμειβ. ἀρογίθ ἀοοοί, 

4ὉΣ αυοὰ οοίανα ἀθ ᾿βοογαίθ ϑπηθηἀδίο ἀϊαίυ θα ΡΥδθίθυ ΒΡΘΟΙ ΘῈ 
αἰαψιιοὰ οαθογαία πὸ 8ὲ αἰχὰθ ἀθο βορέϊημα ἀθ Ἠδυροογαίοηθ δὲ 
δυάδα ᾿βοογδίβ ἰθβίϊθιιβ πη ρου θοία τ] ηΒοΥ, ἐθπιρου 8 ροβὲ στα δ Π) 6 

(ἰθνπιϑηϊα ΔΗ ΡΊΒΕ18. Θχοιβαί. Ῥγδθοίριια δὐΐθπὶ οἱ Ομ ϊπιᾷ ΟΡΘΥΆΘ ἴῃ 
Ιβοογαίθπι ΘΟ] δία Ρᾶ 18 ΠΔΌΘΠἀ86 βιιηΐ ἀἰδίτιθαθ ὙΠ οαϊομὶ ἀπηθχδθ, 

486 ἀθ Ἰβοογαίβ υἱΐα, ἀὐίθ, βουῖρεῖϊβ 4 ΒΕ 0Π68 ΠΟΥ ΤΙ  ΟΥΑΥ ΒΒ ΠΙᾺ: 
ΘΟΠΙΠΙΘΠΟΥΔΌΟ αἰβρυξαίίοηθβ (ἀϊαίν.  οὲ 11) ἀθ οσα οηϊθαβ δὰ Ὠϑπιοηὶ- 

ὁαπι, δἃ ΝΊΘΘΟΙΘ, ΝΊΘΟΟΙΘ ᾿βοογαῖ ἃ ἀϊοαἶβ. --Ὁ Πογαΐα θϑὲ θά ϊῖο 

 Θρἢ δ ηϑηἃ8 τπϑγῖο Γαυβ ἀπ ΝΟ ἤδηα: (θη θναθ (οἶἶνα ῬδιΠΙ 
ϑίθρμαῃ) 1604. ᾿θ]άθηι (ἀριὰ Οτβρίποβ) 1609, 1018, (1618, 1602], 

1086), 1642, ᾿θϊάοπι (ΟἸιοιοί) 1051. Βα ΠοΪ5 Ραρίπαβ, απ88 ἴῃ 
Ἰβοουϑῖϊβ γνϑυθ]8. ἈΘΥΘ 18. πα Ῥϑιιοὶ Βϑοι τ βπέ, ΒοκΚούμλ ἰδ ι8 

π᾿ ΘΟΙΠΟΠἾ8. ἢ ὖπ|8. τι Υ σῚ ΠῚ θῈ18. ΘΧΒΟΓΙ ΘΙ 85. ΟἸΓΆΥΊ. 
Ῥαιοῖβ αὔβοϊναμι (6 οὶ θ5. δὲ ἐγαη δ] ΟΠ ἢ 118. ΟΥ̓Δ ἐἴ 01 "ὶ 

56] θοίδ τα πὶ ἀξ 51} ΔΤ η., ἀπδὸ ΒΘ οα} 15 ΧΥΤ. οὐ ΧΎΠΙ. τὸ 
οὐἰτοα ἴθγθ πϑοϊθοία. ῬῈΌΙΟΙ ᾿πσε ἕβοίαθ δῖ. 06. ρῥυϊουθιβ ΘὰπΠὶ 
ὙΥοΙῆο (1510 1 ν. 688) γτοΐθγαπη ᾶθο:. Π ατδοηθδῖη. ᾿πέθυργθέαἐβ θβί 
Απΐοηλι [μιβοῖι5, Βοο ρ᾽ 5. ρτΊοοα, ΦοδΟ ΠΣ π)18 ΔΙ Θ ΛΠ Β.. ΓΟ Ὲ5 

ΒοΠοταβ, Απάγθαβ 51 46}115. ΟΥ̓ οηθη ἀθ γθρῖο ἀἀ ΝΊοοΟΙΘπι ΜΙ ΔΎ ΠϊΙΒ 
ῬμηΠθέοιβ, Εγαβηιβ Ἐοίογούδηνιβ, ΤΠ ΠΟπα8Β Ναορθουραβ: ΝΊΘΟΟΙΘπι οἱ 

Ἰδπδρόγαπι ΟἸαιάϊι8 Βα ἀμ 6 }} 18. βὰ 6. αταπ Θἱοσαπίου: αἱ αὐ πὶ ἰΟὐΠῚ 
Ἰβοογαΐθηι οοπυθγίθη τ πὶ Βι1} 05 ββοῖ; 56. Θηΐπὶ πιδὲὶ ΟΡΟΓα ΠΟΘΑ ΙΒ] ΙΒΠῚ 

[υἰββοὲ οριβ. Ἐπαρόγαπι Βαρϊδία. (ἑπατίηιβ, Μαι ΠΔθὰ8Β ὈΥΘΒΘΙΊΒ. 
Αὐϑοραριοπ «ΤοαηπθβΒ Τμιάονίοιιβ Ὑἶνοβ οὐ ὙΠ8 ΑἸΘΥΡΔΟΉΠΙΒ. 

Οὐδ οπθ οοηΐτα Βορ βία ΟΠ γἰβίορ!ονιιβ Ηθρσοηἀογἤιιβ, ΥἸῸΒ 
Αππθυρδο ίιβ: ἰάθη! θ οἱ Νιοοοίθη. οὐ ΠΙῚοοθαθ ᾿πι δε ομθη οἱ 
Βυβίγάθηι οὐ Ῥ]αἰαίοιιπι οἱ ἀθ Ῥουμδείομπο: Αὐομιἀαηναια. [ἔθιη, 61 

οὐ ὙΥἱἹοίονίιιβ Βισίσο! α. ῬΒΠΙρρίοαπι (ἰϑουρσῖιθ αθίηθβ. ΟΥΔΕΠΟΠΘΠῚ 
ἀθ Ῥαθθ Ομπορ)εῖι5 ΒΥ ΠΟ πὰ. οὐ Ῥθίσιιβ ΜΟΒΟΙΙ ηι8. ΟΥ̓ ΟΠ 68 
ἸΒοογαιῖβ Οὔ 68. Φολπηθ8. ΤΟ ἢ οθυΒ; ΟΡ βίο] 8. οἴ πθ8 Ἡθπαίιβ (ὑ}}}Ὸ- 

εἷλ5." -- Ασοιταίίοτα οομέ! Ηοβδημι5. (1 οχίοο ὈΙΌΠ ορν, 1889 
Ρ. 02028 ἀθ ρα ομ!θηβ), χα] οὐἴαπι ἐγα 8] Δ] η08. Τα ἶπα8, (θυ ϑῃΐοδδ, 

(4}}1688, Πα Ιοαα, ΒΥ απηΐοαβ, ΗἸβραπίοαβ (1), ΒοΙσίοαβ (1) τϑοθηβεῖὶ 

Ἰθιάθπι ν. 628,30. Αἴχπο ἐθηροῦῖθιβ 18 φἀπονίβοη 68. ---τ ΘΟΠΙ ΠΟΙᾺ 8 

ΒΆΘΡΙῸΒ. οὐπὴ Ε]ἰΆγΟἢΪ περὶ παιδῶν ἀγωγῆς --- οθίθυϊβ ΟΥΑΙ ΟΠ 118 



-- ΟἸΧΧΙ -- 

ΟΠ θ5 Δηξθροβιίαβ [ἰ|886 στὸ] ἱπὰθ οἰ Πρίίαγσ, αὐο οταῦο δὰ 

Ποπιοῃΐοιη βάθοῦϊο ΧΎΥ͂Ϊ. --- ἀταθοθ ἱπὰθ ἃὉ πη [1507 Ῥαγ8. Δ}. 
Ἐρὶά. Οουγτποπ] οαπὶ ογαΐοπο δὰ ΝΊΘοΟΙΘα (οχβὲδὲ ἴῃ ὈΪ οἴ θοα υ}1- 
γθυβδ 8 ΜΟΠπδΟΘΒ.8), 1515 Αὐροηίογδί μοῦ Οἰππαυιπι 1ιβοϊπίπαπι (1. 6. 
ΝΟΒΕΙ͂ΡΆ11) ---- ν6] 8018 Ὑ6] οἵνπὶ 4}}}8 Ῥϑι 18. ἐγοἶθβ απ ΐου, βαθοῦϊο ΧΥ͂Τ]. 
ν]οἶθ8 βοχίθθ, βέθοιϊο ΝΎ]. νἱοῖθβ 8 βθραγαίπη οάἀϊία ϑϑί. Οτδίίο 
δ ΝΙοσοοοηὶ --- ὕὑσταθοθ ἱπάθ εὖ ἃπηὶβ 1507 (οἵ. δ Τρηιοπί οι }), 

1515 Ρθγ Τμιβοϊηϊαπι, 1518 γον Ἐγαβπηηπι Ἠοίθγοάδπηιπι --- βαθοιϊο ΧΥ͂]. 
γἸοῖο8. ἰθυ, δοάθπι βάθοιϊο πα ρΌΓαΒ. αυϊηηϊῖθ5, Πθηδο Ἰαήδίϊο α0}}- 
αιῖθ8, οὐαῦο ἀθ βᾷθθ ἰθὺ βθοσβύτη ργοάϊθυιπί. ῬΔΠΘΡΎΣΙΟΙΒ ΥΘΙῸ ΠῈΠῸ 

ΟΥ̓ θ118. ἴᾳσΘ ΘΘΙ ΘΌΤ Ἰββίπιβ δηΐο Μοτγαπὶ 1766 ρουραιιοαβ πδοίιβ ϑϑὲ 
ΘΟ π6 8 βἰπρΌΪαγοΒ: ἴῃ Τιδίϊπιηι ἐγαῃβ᾽ αἔιβ οδὲ ρὸν ὅ. Μαγ. Οαἰδηδθιυμη, 
Ποπιδθ 1509; ταθοθ οαϊξιβ οϑὲ 1538 Ῥαγβι18, 1695 ἴἰρβαῖδθ, 1727 
Οχοπῖϊ (οὰπὶ δα πιοπ ἐϊοη! θι8. ἐγίθιιβ, Επιδρ... Ῥαπαίδι.): βοουμάππι ἨἩοβ- 
ΠΏ πη; Θχβίδηὶ θγαθίοσθα ἱπ ὈΪ ] οἴ πθοα γορία Μομπδοθηβὶ θἀϊοποβ 
Βθραγαίδθ: Ιηρο βίδα! 1095. (6ἐ 1600 οἄ, βϑοιιπ44) οπὶ Αὐθορδρίοο, 
ῬΆΠΙΡΡο, Ασομ! άδπιο οὐ μα ράπηὶ Βαίαν. 169 οὐππ ἱπιουργυθέβεοπθ δ 
πίον ᾿ἰπθα8. Ῥοβὲ Μογὰπὶ δυΐθπι αἰ] σϑηξιβ ᾿ϑοι  αΐι8 δὲ ἀϑαὰθ δά 
ἀπηὰπὶ 1892 αὐἰπαιθβα ἀθ6 198. Βθουϑιπὶ ἀἰνα]ραίι5. ϑβί. 

Βίθρηδηὶ ἴοθυθ δοίαίο ἰβοογαὶβ θρ βίο α δὰ ΑὙΟΒΙ ἀ Δ ΠΊ1Π|, 
αιὰθ πὶ οαϊξϊοηϊ 8 ἀοβιἀθναθαΐαν, οχ οοάϊοθ ἘΝΙΥῚ ὈὐὙβῖηὶ (απὸ 

γαίϊο. 1847, οἵ. ν. ΧΙ) ρῥεοίγαοία οδὲ ἃὉ ἀπάγρα ϑομοίζο, χαὶ 

Ὀανίάϊο Ἠοθβο 6 ]10 θᾶπὶ σοῃοθϑβὶξ θη  ἐθπαπι. Αἴαιθ ΗοΘΒΟ ἢ 6} 118 

Θρ βίο! απι ΠΠ8πὶ ἰῃ ῬΏΟΙΙ οαϊέουο (Βιβλιοϑήκη τοῦ Φωτίου, Απρυβίδθ 
γτη 4961]. 1601) ἴπ δῃποί. Ρ. 942 8ᾳ. ἀταθοθ θχβουίρβις, αυϑῖη ϑομοίξιιβ 

ἴῃ Ῥποξίαηαθ ὈΪΟ]]ο Πθοαθ ἰπίουργθέαίϊοηθ 1 δἔϊηα (Αυραβίαθ ὙΊΠαθΙ. 
1606) 1ναἰἶπ γϑάάϊάϊε: ὑμθ Ῥαυλβ Βέθρμδηι8 οαϊἐϊοπθβ ΗΘβο θ 1 
οἱ ϑομοῖ! γϑάϊηίθρταμβ (ΑΌγΘ 6 ΑἸ]ΟΌΣ. 1011) ὁπ Ὑϑρθαν!. 
ϑαθοῦϊο ροβί πᾶθὸ ϑρίβίοϊα βθραγαϊίπι οάἀϊία οϑὲ Υἐθι θοσσαο 1106 

4 ὅο. )ανιάϊο Κα οθ ἢ] ον ΟἹ] ἀἸοθηβὶ (μοβέθα., ΠΟῸΪ] μγοΐθββοτθ (ἰοθίξ- 

ϑθηβὶ " βθουπάϊππι Ἠθίβκίπμῃ, Οταιὶ. αὐγ, ΠῚ ρ. 773), αὐ 0Ὑ61 πᾶς 

ταϊοπο πιοάοαθ ἴῃ 6ΘῸ σΘΠΘΙΘ. ΠΟ ΠῚ] ΘΧΟΓΟΘσΘ έν πὴ“. τό], 

Ρτοΐθοίο μιθυὶ Ια Θ εἶθ. ἀπο αξϊοιο8. ΕΠΠΠπι8. Θ8860. οὐθα  ἀθυ δ! 

Ῥϑὺ τού. ἴθ βαθουῦθιπὶ ΧΥ ΤΠ. οὲ βϑημπθηξὶβ ᾿ἰπἰ (πὶ ᾿Βοοταίθα 

πθυ ]θοίιβ ᾿αου, ἀππὶ (π|1}. Β ἃ ἐξ 16 τηοάϊοιι5 Βε απ πιιβ ΘΠ ΟΠ ΘΠῚ ΠΟΥΘΠῚ 

Θ᾽ πο Ὀγα αν βυβοοριί. (ὐαἶπ8. Ῥυοά! νοὶ]. 1 Οππἰ τὶ καθ 1729 
(ογαϊί θα ὙΠ: κ(. Ποῖον. δὲ Νίοοοὶ!,, Νίοοο!,, Ῥαποσ., ῬΆΠΙΡΡ., 

Αὐϑορ., ἐθ ρϑθθ, θρίβίοϊ θὺ οὐαγίας ἰδοίϊοπος βιεδίοοϊ, υεγϑβίοηθηι 

πούσπην πθίαδημθ θὰ Ἠΐίογοι. Ἡΐοὶβο γμοί δοίην ἰδοηιίαα ααἀϊιηπαϊξ", 



-- ΕΟἸΧΧΠ “-“- 

γο]. ΠῚ Τιοη ἀϊῃϊ 1148. (ογαίίοιοβ Χ͵ΤΥ͂ γϑ]ϊαθα 6), ν }}. ΠΠῚ ἰἰθγαία 
Ποπάϊῃ! 1749, Ῥναθβίο ἔπθυιηὲ οάϊξου! οοάϊοθβ δα πιο ἢ ΟΠ 68 β0 188 
ΠΟΙ ΡΙοχὶ Βοά]οιαπὶ αὐαίίιον Βάγοοο. 88, μαυά. 10, ΟΟἸ]ΘρῚ πον! 254 

οὐ αἰΐὰαβ αὐϊάδπι βἰσπδέιβ ΝῊ ἃ 3. 10, Ηανοῖαπὶ ἄπο 5600, 680], 

α08 ἰδηθη ΔΟΘΌΓΔΕ ΙΒ ἤθ ΑἸ ηχὶέ, ἀθηΐηι8 οὐ οβ ᾿ηβέαυ ΠΌΘΟΥ 

᾿ΠῚΡΙ 5818 (8 πηὴ0ὺ 1598: πηπηο 1498) σΟἸ ]ΘοἿ πον, θπὶ Θά ΠΟΘ ΠῚ 

ΜθάϊοΙαμΘηβθπ ἴθ παι 1 ναησῖιβ (ρ. 59. οἱ 44): τῷ νϑγὰ οὲ Ἰϑοῖῦο 
γΆΤΙἃ ΡΓΟΥΒΙΒ ΘΟΙΡΤΗΪ δὲ ὉΠ] οἴθοα ΘΟἸ ΠΘ ΟῚ ΠΠπ|8 Θ ὑπο θι. ῬαΙ ΠΟἾ ΡΘ πὶ 

Ροβδίάθέ δββουθσδηίθ Η. ὦ, Βυίοιο. Μιγουῖβ βᾶπθ, ἡποά Υἱγιπ 

ἀοούιπι οοάϊοιιπι νϑβέϊσια ῬΘΥβθοιξαπι τ ΘΥῚΟΤΘΒ. ΟἸΠΠΘΒ 41 ἢ Βιιαη πα 

πη σομβουνδηίαν ΠὈγῚ (Οἀποηῖϊο, 87, Βοά]. Π11806}}. 187 οἱ 815, 

ιγη, 85) ἰπρθυιηῖ, ΞΘ. οἐϊδὴὶ ρῥγϑΘβ 118 8018 δὰ θιπθπάδμζαιπι 
ΒΟΙΡΙΟΣΘΙ ΡΤ ΠῚ ΒΟΙθ. δὲ τἰβιι8, οαπὶ ἰϑοῖῖο Βαϊ θαμα ὨΪΠ1] ἴογθ ἃ 
ΝΥ ΟἸἤδπα άϊέοπθ τπδίοτθ αἰ ἔἴδγαὶ, 181 ψιοά ϑάον 116 (οὐπὶ ϑέθρ πο) 

ΦΡΟΒίγΓΟθΠΟΒ ΟΓΘΌΣΙ ΙΒ. Ῥοβιιϊέ. Οἷη θεῖα πὶ 16 Θριβίοίαπη αιϊάθηι δή 
Αὐοϊ ἀαπλιπὶ ᾽ᾷ πὶ βαθοι]ο ἃπίθ μουν υἱραίδιη οὲ ἃ θυ οἷο ἴῃ ΒΒ] οἴμοοα 
ατάθοα (οαϊξ. βοουπάα 1708 10. Πρ. 413) δοσυταίθ ἀθβιρηδαίδπι ἰῃ 
δα ομθι βιιδπι ἀβοῖνιἑ, απδι πρὶ θρθηεϊαπι γὙ6] ροΐϊυβ Ἰρπογδηιαπι 
ΟΥ̓ΑΥΙ ΟΡΡΓΟΌτο {ΠῚ νους Ἠοίβκιβ (Ογαῖί, αὐ. ΠῚ ῥ. 113,4: δὲ ἴῃ 
ΒΙΒΠ οί θοὰθ ἀγαθοαθ δα ϊοηθ {18 παι δία δηηὶ 1725 110. ΠΠ ρ. 40910 
ποία ἐθ ᾿βοογδίϊβ θρὶ βίο! α {18 ΓΤ υϑύϑ Βρρυθββᾶ σαί). ϑὅ'8ηθ ΑἸάτιΠ|, 

Ἂἢ 968) οοὐ, Βοαϊ]οίδι 5 Δυοί. Εν 6. 1, οματίας, ἰῃ 80 (5 Χ 88), 

εἰμ 65" τὸ οἃ. 15 ΧΊ 11 6πι|.) [0]1]. 8328. 886. ΧΥΧΥΙ. Οοὐθχ τὰ] β ΘΠ ΠΘΠ6ι5 

ατγϑθοο- μα πι18 ἰπίογ [αἰ ΡΟ αἰ τηᾶχίπηα ἱπροϊοσίοδ οἱ ἀοουμηθηίδ δὰ 
γα ποἰποδπούτπι ογάϊηο πὶ βροοίαπεϊα Θχηϊθοῖ δος ατγᾶθοα: 11) Ἰσοχράτου 

(519) λόγος πρὸς Δημόνιχκον ΟὨΠ πο Ρ το ΔΘ 115 1, 118. ἸΠΓΟΙ ὙΘΤΕῸΣ ἔ, 147 

δ 157, 20) βορίοιμ δ οῖ πλ ὙΘΓΒῚΒ ΒΥΪΟΥΘ5. 6 ῬΠΘΟΥ ἃ Ἷ5 σαγτηΐηο ἵ. 277, 34) γνῶμαι 

μονόστιχοι (94) Μρηδηδτὶ οτγάϊπθ ΕΠ γάγτα!) αἰἰδβροβίίαο ἢ, 814, 35) Τγαριηθηίᾷ 

ηαὐυδράδηι ὀχίσαδ ορ βίο  ασιιπὶ ἴ. 311. Οσαίσθπι, ααθ χα ἴῃ οϑίδ!ομο οὐ ΟΠ 

σταθοογσῃ ΠΟ! οἰ δηον πὶ β θη ἰο ργϑοίθυ, πὸ τοραπίθ {Ρ] οἴου, ἱηνοβιίραν 

οἱ ἀδβογίρβὶὶ Η, Εν. Βυΐοσ, «αὶ ογαι θη β Ποπιοηΐσθαθ ΡΥ οι] 85 (8 1.4, 8435) 

ἴῃ πιθῦπι πι8πὶ Θχοιιβδὶί. πᾶ Πἰ θαι πη αὐ βδίπηθ οὶ οοὐΐοο Οχοη. 

ΟΟΙ]ΟΟῚ πονὶ 3984 (οἵ, μ. ΙΧ) σου! αποίαπι πίθου ΠΌΤΟΝ. σσανββίπηθ σοη Δ πιἑ πϑίος 

ΠΕ] ΟΥ̓ ΆΠ ἢ 1} 8556 146 }}6 σοριοβείζαγ, ΘΟ 065. δ ἃ σοάίοα ἡ ἀἰβογορδηΐίοα, 
ααὸ οἴ Εἶτ σΟἸ]ΘρῚὶ πον σοησγααηΐ, ἰὼ ραγ Ο} 158. σΟ]]8 18. (ργαθίου ΠΟΥασὶ 

ΟΥ̓ΠῚ ΘΥΓΌΤΟΞ ΠΟΏΠΪΠΠΟΒῚ 86 διηΐ: ὃ 1 ἅπας αἰὼν -- Πι 2 πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας -- 

ΓΠ, 4 τὴν ἐν τοῖς λόγοις δεινότητα (86), δόξουσι τα ΓΠ, 84. (ποιοῦ τὰ] τὰ ὁπ]. 

501..3), παρὰ μὲν τῶν ϑεῶν τες ΓΠ, δὲ ἡμῶν αὐτῶν -- ΓΠ, ἱπαρρησιάζεσθαι -- Π 

ὁ04. 601}. πονΐ 5015}. τίν! τῶν φίλων (5[ο), (τε ὁπι, 801118), 30 (ὅταν (δὲ) Κ0]15, 

βουλεύεσϑαι 5018}, πρότερον οἱ περὶ τῶν ἰδίων οἱ ὑπὲρ τῶν ἀλλοτρίων τ᾿ Π. [πτη0 

ἢἷβ Πἰδυῖδ, ααἱ μἰ ασί απ Ἰοοΐβ σὰπὶ ΠῚ πᾶπιὶ οὐπὰὸ Δ σοηνοοϊαπί, ΠΙΘΠΙΟΥΪΆΠῚ 

σοα οἰ Π οασὰ Λ ςοὨ ϑἰαΐϑη 50) 6886. ορίηατὶ Ἰἰςοί. 



- ΟΥΧΧΙΙ “-- 

Δ οἸδιιπι, Κι θρἤαπιιπὶ ἴθ δη πα  νγουβι οἶθι5. ἱπέογ άπ πὶ Ἰαπήαν!! Βαξο 
οὐ γαγίαβ ΘΧ 118 ᾿θοιοοδ ΘΟΠΙ ΠΘπιογαν. θὰ ὁχ ΑἸάϊεε ορ βίοϊ σιηι 
μα αι ῬΟΥΡογαπι αἰέι!, Βἢ τα. ΟΠ ἶπΠῸ ΠΟ ΔΗ ἀνθ, τὐ νατίθιαβ 
1Π1α οχ δηϊπημ τ ϑυβιοπίθιιβ ὙΠ Ό]ΗΙ οοηπποάο νἱάθαϊηυ τορι α 6586 

(οἵ, Μαίξαοὶ, ᾿βοογαίβ ορίβίοϊαθ Ρ. ΧΠ). 'Ῥγαπβίαϊο νοῦ πονα" 

Αὐρθοτγο ἰθβίο (νο]. ΓΤ νν. ὙΠῸ νϑβερηβ Οὐσδθοῖβ ρτόρῆβ ἀ6πὶ ἢ Β βε}} 

4π8πὶ ΟΥ̓ΟΙἤαπα, βο Εἰ θυα Θ᾽ ΟΠηἶ ΠΟ ΒΘΥΎΓΘΠΒ ΒΟΓΠΊΟΙΪΒ ΤΠ ΠηΙ ἀ6] 1018 8 
δὲ βαμλνθπι Ὑϑγθοσ πὶ οΟποθπίιπι --- ἰη Ἦ ΟἸἥαπα Ἰαυάἀδη άπ --- ῬΓΌΓΤΒΙΒ 
ποαϊοχὶξ οἱ ἀβρουμαία οὶ. ὥμπδθ οὐπὶ ἰΐἰὰ βἰπί, δάϊουὶ ἤδθο βοΪα 
ἰδβ βιιρούθβέ, αιοὰ ροβί ϑίθρῃαπατη ΡῬΥΪπιι8 ἰοέιπὶ ἰβοογδέθπιὶ τὸ- 
ἐγδοίαν, ροϑὲ ΑἸάϊιπι ῥυΐπλιιβ οοάϊοοθβ αἰΐαιοβ Ἰβοογαίθοβ ᾿πβροχίί. 
ΝΟῚΒ ἐᾷπηθη ἤδθο δ ἔο ἐπ }}}18. (ααὰθ ἴῃ Ὁ] οἴ θοα ἀπ θυ δ Μο- 
ὨδΟΘΠΒ18. 5Θ.Υ.Ὑ), 48πὶ ΟΥ̓ΑΪΒ Πιγα οἵπὶ ΓΟ] σίου ΘΟΠΒΌΪ , ΡΠ 

οὐαὶ δοϊοϊθηάδ. 
ἴαπι ρμοβϑὲ βαθοιίη ΧΎΠΠ. πιϑάϊαπι, οὐπὶ δηξαυϊαξβ βέυά ἴα 

ϑὲ ἴῃ (ἰθυηδηΐα δὲ ἀρὰ οχίθγαβ σϑηΐθβ ἄθηϊιο οἰβογθβοθγθηΐ, θἐΐϊδπὶ 
᾿βοογαῖθβ νἱσ στ πὶ ἀοοίΟΥ ΠῚ ΔΗ ΠΠΟΒ Ππιᾶρθ ἴῃ 86 σοηγθεῖς. Αἰαιθ μοϑβὶ 
ἘδοοϊοΙϊ δεῖ [1 ,Ἰοπῖία Ἰϑοογαί 5" Ῥαίανι 1137 (ἰΐθταηι 1741, 

1τ41, 1104} ργαθίθυ σϑίθυαϑ οὶ Ὀγαηα δὲ υἱγὶ οἱ αΥ ββὶπιὶϊ δ ἃ πη. Ν᾽ α {ἢ ἃ ἢ. 
Μοῦ ΓΑρβίοθπβὶβ οάϊῖο Ῥαποσυνῖοὶ βθούβαπι ἔδοία (1 ]ρβϑῖαθ 1700 
ἴῃ 80), αιδθ Βι 0514 118. οπιηΐθι8 ἔππο ῬΓΟτηρ 8 οὲ πουΐβ οοάϊοὶβ Βανυδυοὶ 
(Μοηδοθηβὶβ 224) ᾿δοξοηῖθιιβ 8οῖῖο δὲ οαιίο δα ἢ 118 τϑοίαπι οΥδ ΙΟἢ8 
ΘΧρ σα πάδθ νἱδπὶ ἈΠΙ πη ἀν  ΥΒΙ ΟΠ 118. ΡΟ ΒΒ ΠῚι1ΠῚ ἢ ΒέοΥΟ18. ᾿ποΎΘβ88 ϑβί 
᾿ΐα, αὐ 8αθρὶιβ γορϑεϊία (Π|. 1180, ΠΙ. 1804 ουγαία ἃ Οὐ. Ο, ὁ πα ΘΓ, 

ΙΥ͂, 1817 οὐυταία ἃ Ε, Α. Ου]οῖπιο ϑροῖπ, ααἰϊπίαπι γϑέγδοίαία ἃ ἴο, 
Οϑογρῖο Βαϊίον 1 ἰρϑίαθ 1881) ἀΠΠΠσϑπε βέμαϊο ϑέϊδισπαπο αἶσηα 5ἰξ, ---- 
Ιποθρέμπι ποὸρ ἄθαιθ ἔθ! οἰΐου οϑβδὶὲ ΕἾ πά θίβθηὶ Επαρογαθ (1 ]ρβίδθ 

1177), οὐπὶ θά τοῦ νδγ}18 ᾿θοιϊοη  θι18 ΘΟ] ΘΠ 18 δὲ αι ἀἸοϑ π18. πιδίουθῃ 
ΟΡΘΡΔΠῚ ἱπιρθι θυ αδηὶ ὙΘ 8 ΘΧρ]οαπάϊβ: αὰὰ ἸΘοίοπὶ τη0]θ0 
ΠΟΥΪΒ ΠΟΥ ᾿βοογαίθαθ [Ομ θι8 ἀρΘΥΕΒ. πὰ ἴδοι θ ΟΆΓΘΠΊΙΒ. 
ὕἱοτααθ τνἱγ ἀοοίαβ ϑἐϊαπὶ οθίθγα ἰβοογαιβ Ορθτα 86. Θαϊα ΓΙ ΠῚ 6880 
ΡΟΙΠοἰτα5. γαῖ, βοᾷ πθυΐον ῬΤΟΠ 8818. βίθειξ, Αἰ υ ὁσοπραξϊομπὶ 8, Δ] ἔθ᾽ 

πηογίθ ππρθαϊξιβ (οἵ, Τιαηρίαπι Ρ. 8 οἱ 47). 

Ἐδάθη) ἰθιηρθοβίαίθ Ο. Β΄. Μαϊμαθὶ, ππὶγϑυβ αι ἔπη Ῥοβ- 
4 Θη818, Ροβέθα ὙΠ ὈΘΥρΘ818 ῬΥΟθββου, --- ἀ1θπὶ ρϑίμ] απ 8 σού οι 
(ταθοοόγαπι ζαγϊ οοηνίοις Ὁ. ἀθ αδὈματάϊ, Οδη γα! θ] αἰς ἢ, ΒΙΡΠο 6 1κ8- 

ΘΒ0η ΧΥ 1898 μ. 345 84. --- ἀθ ᾿βοογαίθ Ὀθὴ6 τῃθγαΐέ ΟΡ 810}18 50ρ8- 
γαίϊπὶ Θά τ18 ὁχ οοάϊοθ ΗΘ] βία ἴθ η81, ουΐα8. ΘΟ] ]αἰομθηι Ἠοὶβκίιβ ϑαρρθ- 

ἀϊανογαὶ (δοθαᾳυδθ 1770). Εἰθηΐπι ροβὲ θρίβέοϊατιι πὶ θά Ομ" Θ πὶ 



-- ΟἸΧΧΙ͂Ν -- 

ΑἸάΐπαπι ρΥΐπιιβ Πθσιιη πιϑι βου ρέιπὶ --- πθοθβδι ἀπο αὐϊάθπν οὐτὴ 
ΑἸάϊπα σοπιπποίαπι --- Δύο δίνη, ὈΥΙΒ Θρ βίο πὶ ἃ ΑΥΟΒΙ ἀΠΊιΠῚ 
Ἰοθο ἀθοῖπηο οἷ οθίθυϊβ οοπιθηχῖί. οχίαβ τοτὸ οχ ΥΟΙΗ͂Ι οαϊοηθ 
ΠΙΔΙΟΓΘ ΒΒ Πηρίι8. 6 οὐ ΐοθ. ΠΊΘΙΙΟΥΘ ΘΟΥΓΘΟΙΌΠΘΒ. ΓΑΤῸ δοοορὶί, ᾳφυοά 
ἈΡΘΓ ΒΒ ΠῚ πὶ Θβὲ ἴῃ ορίβίοϊα δὰ Ασομ άαπη ἃ δομοίξίο ὁ πηθπιουὶα 
αἀἴνοσβα (οοάϊοῖβ Γ) φγοάαοία. υλθ ἃριὰ Μαιπαθίιπι ἴουπᾶπὶ ἃ 
οοἄϊοθ Ηδ]πηβίδα θὲ ρα αἰ θυθηθπὶ βούγαυ, πο απο φαάϊίου 
ΒΙΘΙμοΥδη 1ΠΠ8πὶ ὈΓΔΘΒέβ ΙΟΓΟΠῚ 6886 ΘΟρποΥ, βθὰ ααϊὰ ἰθχίμ πη) 
γυϊσαίαπι ἰδηρθτθ πραὰθ ἢ πθᾷὰθ {Π10Ὸ οβδὲ δυβι8. (Ἕδυἷ ΘΕΔΠὶ 

Θρ βίο πὶ Βρασαπιὶ ἰοθῸ ὩῸΠπῸ τϑεϊπαϊ, φαδηπηα πὶ οαπὶ ΤΠΘΟΡγ]δοίο 
Βιπιοοδέξαο ἐσ θαθπἀδπη Θ886. ἱπιθ ]ϑχϑγαΐ (οἵ, Ρ. 118 οὐ 161). 

Ῥδιιοὶβ 8ΠΠ18 μοβί ἴῃ ΟἼΔ}}1 ἰοίίιιβ ᾿βοογαῖῖβ οὐ πο ργοά!ξ ρμοβὶ 
ΒΙΘΡΠ ΔΉ η8 πὶ ΠΌΠΟΙ οΘ Ὡρρθ]]αηάα, θάϊεϊοπθη ἀἶἷοο ΑἸ Δ ἢ 8511] 
Αὐροῦὶ (το}}. ΠΠ ὰ 85, Ῥαγ δὶ 1182), 41] ἰδπὶ ΔΠΠῸ ἀπὲθ οὔᾶ- 
ἰοτϑπὶ ἴῃ (ἰΠ}οὰπὶ Βθυπιοπθπὶ οοπγοιίογαὶ {{ΠΠ᾿ ν0}}.. Ῥαυ 8115 1781). 

Θυα ἴῃ οὐϊίοημθ θριβέοϊαθ ἄθοθπὶ --- πορίθοία ἰϑιηθη Θαϊξοηθ Μαί- 
{πΠδϑίδπα --- ἰπ ἤπθ γ Ϊ ΠῚ} 8 ΡΥ Ρ. 412 βᾳ. μοβὲ ογδίίοπθθ δἱὐ 

ὕθπιοη., δὰ Νίοοοὶ,, Νίοοοὶ,, Ῥαπθρ., ῬΏΠΙΡΡ. Ἰδριπίαν, ορίβίοϊα δά 
Ασομ αηλιτη ἰοοο ποὸπὸ δηίο ΤΊ] ΘΟρΡγ]δοίθαπι μοβὶία. ᾿απάδηάα ϑβὲ 

οαϊίουτῖβ ἱπάβίσία, ατὰ ρμγαθίου Βαζίθαποβ βϑάθοϊπιη Ὁ] ]] οὐ θοαΘ 
ῬΑΥ ΒΘ ἢ 818 τορῖᾶθ οοάϊοθα (οὗ. βρτα Ρ. ΧΧΥΠΙΙ 84.) οοπβυϊαϊ οἱ 
Ἰδοίϊομθβ υιὶδ8 βθ᾽ θϑοΐαβ ραν πὶ ἴῃ δηποίδ 115 (Βὰ} ἐθχία), ραγεϊπὶ 
ἴπ ΔΡΡϑμϊοθ γοϊαπιῖηὶ θυ ϊο βιιδιυ ποία (ρ. 402,20) οοἰ ορῖς. [Ππϊσυϊαὰθ 
γα οπὶ δὲ θρβίοϊαθ ΡυΆΘ πη ἶββα δέ ΔΠΔΙΎ 818 ΤΠ ΠΘίΟσΙοα ΟῸΠῚ ΘΟΠΙΘοίαγα 

6 οὐαί ϊοηβ ἐθηροῦθ, ἀθ 40 Ρ]ΘΥ 46 ἑατηθῃ ΘαἸΟΥ ΠΙΪΓΘ ΘΥΓΆΥΊΙ. 

ΤΎΔηΒ]αίϊο [υαἰπα., αἰὰθ 6 σϑρίομθ ἰθχίμβ οο]]οοαίθ οϑὲ, ὁχ ἮΥ οἰἥαῃα 
οἱ Βαίίθαπα οοπἤαία οβί, καπδθ, ααδηίιπι ἴῃ τπ6. ἴα, δὲ ῥυίοτο δὺ- 

ΘΟΩΡΔΙΟΥ ἴογοί δὲ βοβίουιοσθ Ῥϑιϊο ἈΠΙΟΘΏΪΟΙ... (ὐαθίθυ πὶ ΒΘΠΙΡΘΥ 
θχορίαυϊ βΘΙΠ ΠΡ τη 6. Θχορίαθο, αὐ ἀρὰ πῸΒ οὐ δριὰά αἰϊὰ8 ρϑῃΐθϑ 
(ὑγᾶθοθθ ᾿ΐπριιαθ ἰΐὰ ἀδίμν. Ὄρϑσα, τὖὸ πὰ απ ἰηἰθ ρθη πὶ Τ αἰ πα 
ΥΘΙΒΙΟΠΘ ΠΟ ΟΡ8. 5]. Μ|ΠῚ ϑηΐπὶ τἱἀϊουϊιη νἱἀ θέαν δὲ αυβυγά αι, 
Πρσααπι ΑἸ] Δ ΠῚ ΠΟΥ Δ ΠῚ ΡΘΙ ΤΠΟΥΓ ΠῚ ΒΘΥΠΊΟΠΘΩ ΘΧΡ Ιοατὶ, ϑθὰ 
ΒΘ. 0. [,αἰΐηπ8, ἱπαυϊθηΐ, ΠΟΙ͂ΟΣ οϑὶ. θὰ ἐθ ποὺ ἴρβο ΠΈΘΙΌΣ..: 
(υ άμὶ ᾿ϊέθ ν]8 (ὑταθοὶβ β᾽πιὺὶ δὲ Τ,αἰϊηῖβ Ρατὶ ἀΠΠσοημα. τη θα 0} 
Δ ]οἸθβοθηίαμ πιθηέθβ, αὖ οχ 10 σοιπὶπο ἔοηΐθ ρατὶ βίμάϊο οὲ {μο Πα θ 

Ροίϑῃξ, ἀπἀθ ΒΘ ἰρβοῦαπι ὙΘΥΠΒ Ομ 118. ΟΥ̓ΠΔΙΙΟΥ ουδὲ οὲ ἰοουρ! θέον ὃ" 
(Ρ. 1). [πὰ ἐθχέιι δυΐθηι οοπβεϊθπαο Αὐρθυιβ ἰΔ, αιοὰ μο]!] οἰξαβ 

Θγδί, ποῆ Ργϑθβε ἶ, φαοῃΐαπι σοπϊθοξιν]β πἰπιὶβ ααάἀδοίθυ που (18 γ θα 

Ιβοογαιβ βδθρίῃβ σουτιρὶς αυδπὶ Θηιθπάαγι (οἵ. ΟὈΥ̓βθη Ρ. οε΄ ἀθ 



- ΟἿΧΧΝ -ς 

πο ἀοίιποίο ἐὰν εἶχε τόσην εἴδεσιν τῆς ᾿Ἑλληνιχὴς γλώσσης; 
ὅσην εἶχεν ἀρετὴν ὁ μαχαρίτης Αὐγῆρος, ἢ ἔχδοσίς του ἔπρεπε νὰ 
ἔχῃ τὰ πρωτεῖα"). ΑοοΥθββί πηι πὶ νογὸ ΤΠ ΟῚ. τ Ἰοῖιπὶ (ρ. 2829) ---- 

ὍΡΙῸ ὈΟΠΪΒ πιᾶϊα πη γοιί χὶῖ, πιᾶϊα ΒΔΘΡΙ 8. ΘΕ ΠΘΉΒ, Ὁ] πιθ] τα 6 

ΠΉ.} 18. 5118. ΒῈ 5} {Π|5. σουοοαπία ογαπί. Νρο Ἰοοοβ αἰ ΠΟ] ΙοΥΘ5. Θχρ τοι, 
Πλ] 08. 8] θη ΡΥΘί τ, Ἀ]105. Ρ᾽ῈΒ Θέ πὶ ΘΟΥΤΙΡΙ, 4108 ἀθηϊηιθ 
ΡΘΥΡΘΓ ΠῚ ΘΧΡΟΒα “ -- ἰπἰψαθπιπιὶ υἱἀθίυῦ οὲ οχ θα ουῖβ, αὶ 808 (6 

οὕδίογθ πιθυϊία θ8] Δ πὶ ΘΧΡΟΠΘΓΘ γὙο]]οὶ (ρ. 33,85), πιθπίθ ργδϑοοουραία 
Πυχὶί. Ναπι Τιϑηρὶ ταϊϊο οὐἶοα Ρ᾽ᾶπθ αἰΐθπα οὐδέ Ὁ ΑἸρσθυδηα 

ἸΘ4ῸΘ ἐβπιθ πιδρὶβ ΡΟ θα, οαπὶ ἀθ αϊίουῖβ οὐδοϊο ρυδϑαά !οαυθεῖ 
Ἶρ8θ: ἡ Ταηίατη γυϑτὸὺ δρθϑὲ, αὐ ὈΟμα8 ἰθοίϊοηθβ 1η8}}18 πηπίαγο [᾿οθϑαΐ, 

αἰ ἰοχέσπι μοί συ]ραΐαπι, οἰϑὶ σουταρίμμῃ, αᾶπιὶ ΘΟΠΙΘΟἔΠΒ ΠΟΒΕΓῚ8 

ἀοργανϑίσπι Θχ θθγθ ποβέγιπι 81 1ς.ς (ρ. 34). ὅδπθ Αἰιροῦὶ ᾿βοογαΐθβ 

Ρογΐθοίβ ἢ ἢ οβὲ, βοᾷ ϑιθρῃμαηίαπαπι ηὐϊάθιη βυροτγαῖ, ᾿ἰοϑί ϑυτουὶ οἵ 

ἰπ Θπιθπ απο οἱ ἴῃ θχρ ϊοαπάο οαἀϊίοῦ ἔπονῖὲ βαδ᾽θοῖιβ. ,,Δὲν λαν- 
ϑάνει χἀνένα, ὅτι αἱ ἐχδόσεις δὲν τελειοῦνται πλὴν μὲ τὴν πρόοδον 

τοῦ χρόνου“ (Οοταὶβ Ρ. οζ΄"). 
ΑὈρΟΥΙ γϑβέρία ῬΥΘΠΊΘηΒ. βᾶθο]  ΧΥΠΠ, ρεϊποῖρίο Δ 11}} 6} πὶῈ8 

Τα ρο Ηδ]οιβὶ8. ἰβοογαίθι ἱσδοίανιἐ (Η 4}18 Βαχοηπηι 1808), ουἶι8 
οὐϊέοηὶ ---- ἀθαϊοδίαθ ἔσ1|. Αὐρ. ΔΟΙΠο --- μονθ σού οι Δ Ὀ1 18 

ΟΡΙἕα] ΕΠ 8ὺπὶ ἸρηαίΒ Ἠδαγάξ ὈΪ᾽ οἴ θοαθ Μαπδοθηβὶβ ᾿γαϑίθοξιβ οἱ 
Ο. Ῥὴ. Μαείμδθὶ, οοάϊοθ Βαγανῖοο ( όπδο. 224: οὐαὶ, ΧΙ) οοἸ]αίο 116, 

οοὔϊοθ Αὐρυβίαπο (δίοπαο. 495 ογαϊίοηβ Πϑιμοπὶοθ86) ΘΧθββὸ ἢΐϊο. 

ποσαπὶ ΠΡΓΌΤΠ γανοίαβ οαπὶ ἰθο ἢ 18 ἃ ΟΙἤο (ὁχ σοάϊοθ 

ΕᾺρρογαπμο), Βαξίίοο, Μαϊαοῖο, Αἰιροτο οΟἸ οὐ 5. ἐθχίωϊ βιυθιθοία ϑβί, 

Ὁ] Θἀπεοποβ αυοαιθ. ρῥυίοσοβ (ΜΙ ΘΟ  αμθηβῖβ, ΑἸ, ΗδραπΟΘΗΒ18, 
ΒΒ] ΘΘΠβ5. ρυῖπια, ΝΥ οἰἤαμα, ϑέθρῃδηϊαπα) ἀΠἰσϑηΐονῦ γοβρθοίαθ δὲ Ἶδιι- 

ἀπίαο βιιηῖ, Ῥγαθίθυ ποίδβ πᾶβ τπαχθ δὐἱ το ΟΥ̓ ΟΙ ΟΠ, τὰτὸ δά 

ΘΧΡΙ Ια οπθπ βρθοΐπηξθβ, Βα υ ἰθη}) 0 γ68. ΔΙ] ΘΧ 4]|10 διοίουϊθ ἰσοὸ 
᾿πποθιη δοοιρί θα " (ρ. 231). ΒΥ] ἢ} οὐδ Οἢἶβ δαὶ βοϊοί, ααοὰ Ἰϊοθὲ 

ὕγθυθ βιὲ ᾿πἰουργοίδεϊ οι ἶβ Ιοθο άπ ΒΘ ΪΘ πὶ δὲ ἤθχῖηι ΟΥ̓Δ ἸΟἢἶΒ ᾿ῃα]οδί. 
ΤΥπηΒΙδίῖο ἱπέθοτα οἱ μεν πο] }68 ἴῃ. δἰ ρι]Β. ΟΥ̓ ΟΠ ΘΒ. βου ρέαθ ΟἿ ΠῚ 

ΡΙΘΠ ββιπ|Ὸ σοι Θη αι τῖο ἰνἰβίουτϊοο, αι ΘΙ ΠΟΤ ν ] τη ηὶ ΔΙ ΘΡῚ ΓΘΒΘΓ- 

γαΐαβ τοι ϊβοταί, ἰπ ᾿πθΘ πὶ πὸπ ῥγοάίοσαιμέ, Ἐπ ζουῖβ ἢ ᾿ ΓΑΒ. 4118 60}}}- 

σοηάῖβ ἀΠΠσθηξία. δὲ το] σὶο Βα ΠΟ ΡΟΥΘ. οϑὲ ἰδ ἤαπηάα, οἰ βείθπη ἀθ ἐθχέι 

ϑῃμηθηἠαπάο τηουϊα ΡΙΌΤΒΙΙΒ Θχίσιια βαπί, ατοπίδπ Αὐρθτο δὐ- 
γουβαΐιβ ἴῃ ὙΘΥ 5 δὦ [ἃ ἐθπιρὰ8 ΘΟΥΓῈΡ ΙΒΒ1 ἢ}18 Πθγοσιι γα] ον ει 

ΒΟΥΙΡίυγαΘ ὨΪπϊ8 ἀηχίθ βα]ιαθβὶὲ οὐ ᾿ἰθοίϊομθθ ἱπορίμϑ ὀχρ]οδίοηθ 

ἀυάδο! ἀοίθηαϊί. Νὶπιίσαπι Τυϑηρ 8 --- δῖ. ἰπάϊοαί Βγθιΐὰβ (ῳ. ΧΠ) -- 



“- ΟἿΧΧΥ͂Ι -- 

“ἀπαπὶ παῃο Θἀ οηθπι οὐτγαγοῖ, ἐπνϑηῖα (Θγα ) πὸ ᾿πἀοοίιπ αὐαϊάθπι, αἱ 

ποθ. οΥἾοο δοιμμῖηθ π0Ὸ σταιηπιαίϊοα 5 ΠΠ|αἰὸ Ἰηβί Ρ͵8, πθ6 (ἰγαθοαθ 
ἀϊοι!οπῖβ ἀρρυΐπιθ ρπατιβ. Αοοοάϊ αιοά ἑοία οροτα ἐππιιξιασῖα ῬΟΥΝ8 
β'ἐ αυαπὶ πλέιγα, αὐ πορ ΑἸ ΒΟ] ἔπους απὶ βιιρογατο “ΕἸ ΟΒἐπαίο 

αὐΐοηι οὐ οΥβ, ἀθ αια ργ86. ΑΠΡΘΓΠΠΙ ΔΟΘΥθ 6. ἀοοπβαν", 801} ῬΘΥΒΡΙΟΙ ΟΣ 
ἴπ ογαἰοπίθιβ. ῥΥϊοσί τα. ἐγ θιι8 (ραγαθῃθέϊοίβ), ὩΣ ΟΡΟΤα 6. σΟΠΒΙ πὶ 1 

ἤαϊξ, αὐ ᾿η ποιβ Ἰθοξοπθϑ ἃ οἰ ἤαπα δὲ οϑίθυβ δ Ἐπ 115. ἀἰβουορηΐθβ 
πα ϊβ υϑυὉ]β Ροπθυθηξιτ, οι ἴῃ ῬΟΒ ΘΓ ΟΥΙ 18. ΣΟ 68. οὐ ἐἶοαθ δἀ αι 
βἰηὲ; ἀθ φυΐθιι8 δὰ ογαίϊοηθ5 ρυίοτθ ἴῃ Αἀάἀθηάῖβ οἱ Οοττὶ κοπἀβ ργαθίδεϊο πὶ 
56} 16 618. (ρ. 51,84) τοίζα!.. Αἴαιο ᾿πἀθ. ἃ ῬΉΠΠΡΡο ἀθπλιπὶ ΟΥΑΙ ΟΠ 68 

ἴπ οδρ ία (ΠΥ 18 ποία) ἄϊνβα βιιπί, αὰδθ ΑἸΙΘΥΙ ῬΆΘΠΘ 11811ΠῚ 88- 
ααπηίαν, οὐπὶ δά η ] ἴ0η68 οἱ ῬΑΠΟΡΎΣΙΟΙΒ ᾿π0ὺ ἰθποῦθ οὔττδηΐ. --- 
τάδ οηθπὶ ΤΠ ηρί δ π ἴῃ ΠΙΘι ΠῚ ἀϑιιπὶ οὐἵπὶ ΒΘ ΚΟΥ πα. ἀΘΟυΓα Ι5Β1Π|θ 

οοπίμ!ξ ἰανϑηῖβ ΟΠ 6. ΒΡ6Ὶ Ρ᾽θιθ ΟΠ τἰβἐϊδηι8 ΓΘ Πιδ πῃ. 
Τιαηρίιπι β θθθοιίαβ οδὲ ἡ ἀδπὶδηζιτ5 ΟΥ̓Δ 8 ΥἹΥ ΘΘΙΘΌΘΥΓΙΠΙΠΒ, 

αὶ ρΡορὰ ἀγαθοὶ ρῥγοχίπιο βᾶθοιϊο οαιιβᾶπι Θρτθρὶθ ἀθέθπαϊξ ᾿ἰπροᾶ 
Ἰιοάϊογηα ᾿ἰθτῖβ βαρ δοϊββίπιθ δοσοιηπιοάαία, Οἱ ἴῃ Ἑλληνικῆς βιϑλιο- 
ϑήγχκης ν0]], 1. οὲ 1Π|. (Ρ αὐί βὶ185. 1807) φἀοϊοβοοπεθιιβ ἰσαθοῖβ Π108 δ θ.}8 

βέι ἀἸοβὶβ Ἰβοογαίθιη. Ῥτοροβαϊς τη ἐαηάτιπι, οὗτι πρῶτος ὁ Ἰσοχράτης 

ἔστησε τρόπον τινὰ τὰ ὅρια τῆς γλώσσης, καὶ ἐκύρωσε μὲ τὸ παρά- 

δειγμά του τὴν καταλληλίαν τῆς γραμματικῆς συντάξεως, ... ὥστ᾽ 
ἀπὸ μόνον αὐτὸν εἶναι δυνατὸν νὰ συνϑέσῃ τις γραμματιχὴν μέϑοδον 
ὁλόχληρον, χωρὶς τοῦ νὰ ἔχῃ χρείαν ἄλλων παραδειγμάτων“ (ραρ. οβ΄). 

Αὸ ἐδ βοῦγι! θα του Β ΤΠ ΠΘΓΘ θὲ οὐποϊο οἷπὶ ορίϊπιθ αἰ ββθυθπίθηι 
αἰ 88: (Εἰς μόνος μήτε δύναμιν μήτε χαιρὸν ἀρχετὸν ἔχει νὰ 
διορϑώσῃ ὅλα τὰ σφάλματα" ἱχανὸν εἶναι εἰς αὐτὸν νὰ χάμῃ τὴν 

ἔχδοσίν του τοιαύτην, ὁποία νὰ δώσῃ εἰς τοὺς μεταγενεστέρους τὰ μέση 

γὰ τὴν φέρωσιν εἰς περισσοτέραν τελειότητα. Καϑὼς ὅλα τὰ καλὰ, 

οἱ καλοὶ ἐχδόται εἶναι πρᾶγμα πολλὰ σπάνιον" μέγα μέρος αὐτῶν 
διαιρεῖται εἰς δύο παντάπασιν ἐναντία εἴδη. Τὸ πρῶτον εἶναι τῶν 
τολμηροτάτων ἐκείνων, ὅσοι διορϑόνουσι καὶ τὰ μηδεμίαν ἔχοντα χρείαν 
διορθώσεως εἰς τὸ δεύτερον περιέχονται ὅσοι δεισιδαιμόνως ἀφίνουσιν 
εἰς τὸ χείμενον χαὶ τὰς πλέον ἀνοήτους χαὶ βαρβάρου: τῶν ἀντιγραφέων 
γραφάς. Τίνες εἶναι τούτων οἱ χειρότεροι δὲν ἐξεύρω“" (ρᾷρ. π΄). ἴρ86 

ΠΟῚ 80}πΠῚ ΟΧ ἰῃσθη! αἰβου αίθ οἱ Οσαθοὶ βγη ἢἶβ οοσηϊίοπθ ἐπε) 
ΡΙυγ πηὰβ ἐθχία8 σΟΥΓΙΡΕΪ σογγθοίίομθθ ΟΡ ἰβϑίτηαβ ἱπνϑηϊ, ψααθ {{π0}}- 

Πα 8 πηθ ποσὰ ρμοβίθα οοπἢντηδίαθ βαηΐ, --ο αἰΐϊαθ αὐἱάθιη πὸπ βυπὶ 

Ρτοραπάαθ ---, 804. οἰΐϊδπιὶ οοάϊοὶβ ναϊοαπὶ ὁ (Λ)ὴ) 4 (Ἕ}}}8 ἔπῃς 

Ῥαγβίοβ δϑρογίαιϊὶ ορθ δἀϊαξῃβ ογαίοσὶβ υϑυῦα τη] ἀυ8η) ΡυΙΟΥθῈ8 



-- ΟἸΧΧΥΙ - 

ὀοϑϑογαΐ ϑιῃηθηἀδίϊουθβ ἀϊνυ σαν. Ἐχ ϑοάθηι ἰΌσγΟ βομο  α δηθαυδ οἱ 
τϑοθηξοσα ΡΥΪΠ)Ὸ8 ἀθβοσιρδὶΐ, αυδηΐαπι αὐϊάθιη βου ρίΓαΘ ΡῬΘΓΡΙΘΧδΘ 
Ιόσοτο οἱ οουεϊρις (νο]. Τρ. 440,48). Οτγδδοπυπι οδριία βϑουπάυπι 
Πιδηρίαπι ἀἰνίϑα οὲ πα πΊθυ 8 ποίδία ϑιι), φαἀτηοη οὶ 8 ἀυοαὰθ θὲ 

Ῥδηορυτῖοο ἴῃ οαρὶία ἀἰβρογε 8. ϑηΐαιθ ροϑὶ οἰ ἤπι ρα πηι Ρ] ΘΠ τ πὶ 
ἴῃ ᾿βοογηςὶβ ΟΡΘΙᾺ ΟΠ ΘΟΠΙΠΙΘὨ ΔΥ] Πὶ δὲ οὐ εἰσ) θὲ Θχθρϑίϊοι πὶ 
Θ᾽ συ τανε, αὶ δὰ ραγίθμη οτἰ οαῃ αὐϊάθπι ΠΥ δὲθ ἱπυθηΐο οὔ- 
βοϊουϊε, δὰ στὸβ ἐδ Π10} --- ἀυδηἐπιν 8 σὰ 18 --- ΘΠ δπαη οὐπὶ ἔγαοίαι 
οοηϑη!θέθσ, ααοηΐαπι ἰοίτ8 ΙΒΟΟΤΑΙΒ ᾿ΒΘΡΡΓῸΒ ροϑὲ Οὐγαθιη θχβεϊες 

πᾺ}}]ὰ8. Νόππθ. πιϊγαπάππι ϑϑί, αυοὰ βθάϊ]α ΡἈ]ΟΙΟρόοσι πὶ πουϊοϊοσυτῃ 
᾿πἀυϑίσα, ααδθ αὐϊάθημ τη η1 1851 Πὰ8 ἀπέ υἾ 181}8 Τ68 οἱ βουὶρίοτθϑ 
ΥἸΠΙΒΒΙ ΠῚῸΒ ΘΟΡΙΟϑἰΒ8:Π|6 ἰγδοίαυϊ, ποὺ ἰαπίαθπι ποροΐ πὶ ἀθ γθοίαυ εν 

Αἱ αᾳυἱὰά ἀυθγθτῖβ ἱπαινῖθηΐ, αὶ ΟΥ̓αΙΟΥΘ ΠῚ ΘΗΔΥΥΆΠ4ῸΠΙ ΡΟΒΒὶΒ ΒΌΠΠΘΙΘ 
{019 {π|πᾶπὶ ἀρ} 1665, ἤθσο]θ, πλῖ ϑββθηὶ Ὑἱσθβ' ΞΘ ροβὲ ἰβοουβδίθῃ 
ΠΟ πιὸ Ροβίυϊαί Ποιποβίμθηθβ, ἰρ8δθ ἀποαιθ οὐ 66. ἐγαοίδη 8. --- 

Βαϊποπαπη ᾿ϑοογαίθαγπη αθίαβ ρυϊπηᾶ, 486 ἀδβαπι6 δὲ οἰ Ηὶ 

ϑιΘΡη δ] θ. ἀββθοῖίαβ ΟὨνΤΙ, ἴῃ. ΘΠ Ομ θ8. Ργϊποὶριθ8Ββ αὐαβὶ ἔα πάᾶ- 
πῇ] θη ἴ0 8010 ᾿ἰπϑ(Πθγαΐϊ, βθουπάδ ἱπάθ ἃ Βαίἴθδηα 8410 δὰ ΟὈὐγαἰβίδηϑτη 
ΡΓαθβίἀἰα οχ οοάίοῖθι8 ποΥα πθα 6 ἴαηιθι Ἰἄοπθα ααδοβίγογαί, Νουύδιη 

ἀοίαΐθπι (οΥ 8 Π| ΡγΔΟραγανὶ: ΓΟ χ ἀπάγθδο Μαυβίοχυ 18 ἰυγϑηΐβ ἰῃ- 
ἀπιδιτὶ ᾿πυθηΐαπι, αιὸ Απιϊάἀοβὶ5 δὰ τὰ ἐθπιρὰβ ἴῃ ΘΠ οα 118 οπι θὰ 
-- 86 οὐ οῖΒ ΔΛ ᾿πθ]Πο ἃ --- Ἰδηοᾶ 6Χχ οοάϊοθ ΑἸηδτοβίδπο Ὁ 144 
(ΞΞ Ε) ἱπίορτα ἀθπληὶ οὐαὶ ἅππὸ 1812 (Δ οάἀϊο] απ). ἴαπι δὰ 

ΥἱΓῸΒ ἀοοίοϑ ποία 6. οοάϊοθ αἰΐσπο ΝΊΟΟΪαὶ ΒΟρΡ δὶ νϑηθγαί, αυὶ 
ΟΥ̓ Ομ Θ πὶ ̓ΒΟΟΓαίθαπι --- ΡΠ θη ΙΟαπῚ ΘΧἰ δε πα θα -- οθίθυὶβ ΠΙὈΥῚ8 
ΔΙ Ϊοσθ. οοπεϊπογοί: ἀθ 4αὰὺ Αὐρθυιβ γνῸ]. Πρ, 620, χαθηὶ ἐἰβοῖίθ 
ΘΧΒΟΙρΡΒΙ. Πδηρὶβ Ρ. 84, ΒΟ] ρΘΥ πᾶθὺ γοῦθα τϑέζα! ἢ: ,Οὐἀΐοθῃ, 

ἰπα θέ ΙΟΒΘΡ ΒΒ οδ! μου, ἴθ βὰΔ ΟΌΧΧΧΙ ορίβίοϊα δὰ (ὑγυΐθγαπι, 
Ἰάθιη ΝΊοοΙαιβ ϑορῃΐαπυβ παθθθαὶ αἱ] Ραμα πϑπδΐοιιπι ἰσῖθιι8 [0118 

δυο οσθ. οοη πο θαξ απ αὰϊ ποάϊθ ἴῃ πιϑηΐϊθὰ8 ΠΟΒΕΓΙΒ Ὑθυβδέι. 
Ῥταθβθηβ δάθγαί Ηθησγίοιθ ϑέθρῃμδηαβ. Ππαρθβϑαπι 111 Ῥδηθρυτγοαπι 
(πὸ Ραμ μοπδίοιπι) ϑορῃΐαπυβ οβίοπαϊξ; ἰοοὰπὶ ἃ 400 δὐβαηὶ 118 
ἴο118 ἰῃέθγργθίαυι ἴα σθέ. αθπὶ ααὰπὶ αἰ Πρ ηΘῚ 18 ρογρθη ἀϊββϑί, ρα] 8ηὶ 
86 ποῃ ἰπίθι θρθτθ ῥτοΐθββϑιβ ϑϑέ, αὐτπὶ (Δ Ππι6η δηΐθα βιβρθοίαβ οἱ ΠῸῚ 
[αϊθβθί. Ῥοβίθα, θχρ!!οαίο οοάϊοθ ταθοο, ἱπάϊοαν! ααδηΐαπι ἴῃ σιῖὶ- 
σαι θα! οι 8 ἀθθϑβοί. ἂπ 116 οοάθχ ππποὸ ἰπ Ὀϊδ]ιοίῃθοα Θχβίθέ, 

ἸΔρΡΉΪ ἔθοθυϊπιὶ 8οῖσθ: δὲ 8ὶ [8 ϑϑὲ ουϊ σιυϊραἰϊβ 88] Πιαβὶιι8 ΘΟὨΘΤΤΘ 
Ροίοτιε.... ΑἸϊααδηάο ὁχ 'ρβο βέθρῃδῃο δυάϊνὶ, ργορίθυ μᾶπὸ ἰδουπδπὶ 
830 οαὐϊξίοηθ ᾿βοουβεϊβ ἀϑίθυυ πὶ ἔαἶθ86.“". Αἀαὶὶ ΑἸἼρθυιΒ ἤαθο: Αἰξαπιθη 

Ὀτγεγαρ, ᾿ϑοσγαῖὶβ ὀροῖὰ Ἰ. μι 



-- ΟΕΟἸΧΧΥΤΠ “-- 

ΔἸἸᾳιοῖ ἀηηἶβ ροβὲ άϊϊοπθηι βυϑηι ΡῈ] οαπι ἔθος Ηθησίουβ ϑ θρ Δ η8, 
ΟΠ πο 8. ἰδουϊέ ἀθ οοάϊοθ Βορῃΐδηὶ δὲ ἀθ δὸ Ῥαηδίμθηδίοὶ ἰοοο, υδὶ 
ΒΘΏΒΙΒ ἰπέευγαρέιβ Ἰδουπαπὶ φγοάϊὲ δὲ αυϊάθμῃ ἰοηρίογθῃ. ὙἹοίοτὶβ 
ἴπ 8818 ΘΟΠΙΘὨ ΔΤ Β ἴῃ τηθίοτίοοβ Αὐὶβίοίθ ἰδ ̓ θτοβ (ΕἸογθπέϊαθ, οχ 

οἴξο. Ταποίασταπι 1019 Ρ. 718), πατταὶ 860 δοοθρίββθ ἃ ΑἸρσθ]ο Ταβεηϊ- 
δηἶἷο Θρίβοορο, δὸ Ιοδηπο Ὑἱποθηίίο ῬΊηθ]]ο, ΜΊΟΠαΘΙθπα. ϑορ ἢ] Π ἢ) 
Ογαθου πὶ ΠΟΤΉΪΠ 61), ΔΠΊΪΟΙΙ ΠῚ αἰ] Βατ16. ΠΟΥΤΠΊ, δὲ ΒΠ1ΠῚ ΠΟΙ] ΡΑΥΥΊΠΗ, 

πδοίαπι ἔμϊθαθ νϑίιβ ΘΧΘΠΊρΙαΥ ᾿βοογαξϊβ, ἴῃ απὸ δὲ αυδὸ ἀϊνγυ! σαίδθ 
θη αἰβθυε βου ρίονίθ ογαίϊοπθα ἰθραηίην, οἵ ργαθίθσθα ἢ πι θη ἴα ΠῚ 
υοίδαπι δ] ϊουῖιβ ααδθ δάϊις ἴθ οσοι!ο Ἰαΐοθί. “. Ιΐθῃ ΟΠ 8. ἴῃ 
Ιβοογαιῖϊβ οὐϊίίοπθ αβι]οθπεὶ (1710 Πρ. 805) ΝίοοϊαΙ ϑορὨϊδηὶ 
πηθη ΟΠ 6 πὶ ἴθοϊξ: ΟΝ πὶ ΒΟρ δὶ αὐϊάθπι βου αίθπι δὲ σοΥγΘΟΙΟΥΘΠῚ 
δὲ δυιοίϊουθην πη] 05 8 Πὶ ἈΠΟ ἔγαβίγα θχρθοίδπιιβ, δίαιιθ αθὸ υϑυῦθῃ- 
ἀππὶ πθ ἀπἃ ΟΠ) ἀοπληο 80 τϑέμβ 116 οοῆθχ ἱπέθγοϊ ουῖς. . ΘιθΠῚ 
Ἰϊθνυαπι ΒΡ ἶ πὶ θυ άθπν ἔιῖββθ δίαιιθ Απιθγοβίδ πὶ Ε4 αἰιθπ) ΜΊΟΘΝ 86] 
ΟΡ δ η8. μοββιοθναὶ οἱϊπι,  Θρ δπΠὰ πὶ Ὑ6ΤῸ πηθιηουα [Ἀ]Β11Π) 6886 
ΒΌΤΙΠΙἃ ΟἿ Ππὶ ΤΟ ὈΠΠ ΑΘ ἰδ ΟΥ̓ ΟμἶἷβΒ ἀθ ρῬϑυτηαἰδίίοηθ ᾿ἈΠΟΙΥΠΉΙΒ 
Ἰπέθγργοδ" (ρ. 118 π΄ οὲ 130,80) βιαίαϊε: Ἰάθπι οχ υϑυθὶβ ἴῃ οοάϊοθ Ε ἃ 

ΘΟΥΤ. 8 --- τηδηῖ [οτίαβϑθο ΒΟΡ Δ ηΐ --- Βα) ο8166. δηποίβεϊβ οΟ] ΠῚ ἘΣ 
ἔ, ὥ00υ: σημείωσαι ὅτι ἐν ἅπασιν οἷς ἐγὼ ἐνέτυχον ἀντιγράφοις ἐλλει- 
πῶς ἔχει ὁ περὶ τῆς ἀντιδόσεως λόγος. Αἀάϊξηπιθηίαπ ἰάθπι αυοή 
ἴῃ οοὐἷ. Ε Ἰοριυν Βαπάϊηϊηβ ἴθ ὈΪΒ] οἴ θοαθ 1 υσθηἤπῆθ οδίδ]ορο 

γοὶ]. ΠῚ 1τῖῦοῦ μΡ. 395 οχ οοὐϊοο ΤΧΧΧΥΠ 14 (Θ) ἀοκβίσηδνογαί. 
ΒΡΘΟΙ πη π6 Ἰοηρίογθ ϑχϑουρίο, αὐ ἀπιβα ἰβα 6. ἱπνθβί ραγθ ρΡοββδὶΐ, οΧχ 
41ιὰ Ιβοογαξϊθ ογαϊοπρ ἀἰθβαπιρία {ιθυϊηΐ, αὑ80 πο. ἰοῦο Ἰθριηίν 
᾿Ἰηβουῦΐα, αυο ΠΟΌΪΒ πάθυιο ϑάβθα!! ταϊηΐπηθ ἀδία πι ϑϑέ. 

Αἰἴαιθ Μυβίοχγάϊβ, αὐἱ Ἰἰθγόσγαπι Ὑ' αἰϊοδπόσιι ἀποτιπὶ (Γ οἱ Δ) 
Ἰθοίΐοπθβ δὰ Απέϊάοβίπι ρου πθπίθβ ἔγυβέγα ρϑῦνογας, πὶ οοάϊοθ Αηι- 
Ὀγοϑίαπο Ε παι τὰ αἰ ροπέου αυϊάθπιὶ ἀθβουινθηᾶο δοαυΐθυῖξ, οὐἶιβ 
ἰθχίι! ἴῃ σΆ]6 6. οὐ οὶ Ταπιγροπέϊδη! ΤΙΧΧΧΥ͂ΤΙ 14 {(-- Θὶ ἃ Μιβίοχγάθ 
ΥΘ7Ὸ ποίβεϊ ΔΛ) δὲ ρα ομὶβ Οὐγαϊ βία παθ Ἰθοίοπθ8 Βα θ᾽ θοῖέ, δὐάϊξα ἰῃ ῥταθ- 

ἕαζίοπο ἀϊβαυ δι ἴοπθ Ἰάοηθα ο ογαίοΐβ οχρ] ϑίδθ ἤάθ ἀθέοπάθπα. θα 
ἴπ ῬγΓϑϑἤδε 056 ΟΟΥΆΘΠῚ Υἱ σι πὶ 66] 6 θυ σί πλῖπὶ Ποτέ ιΒ θὲ, αὐ ογαἐϊοπθπι οου- 

γνουίθηαπι δὲ δχρ] οαπάδπι οὐταγοί. Ηος ΠιθπθΓ8 οϑ  θυτβ ἔα πιθῃ ἔπ πο 
βιυ πὲ 4}}}, οὐπὶ Δ ΠῚ ἀππὸ ροβὲ (ΜΝ οἀἸο]α πὶ 1813) ἐγαπϑ᾽αἰίομ θαι 1 δε] 8 πὶ 
ΡΓΆΘΒΕ ΟΥΙς ΑΠΟΉΥ πιιι5 ΓπέΘΥΡΓΘΒ, Οαΐπβ ποιηθηῃ τοὶ ρίοβο οἰ δέν πι 
(οὔ, Οτϑι πι μ. 448 54.} ροβίϑα ρυοά : ΑἸ σ 61} Μαὶ ἀΐοο, ὈΪ] οἴ θοαθ 
ἴαπο ἀπιδτοβίαπδθ. ἀθίῃ Υ αἰϊσάπαθ ουβίοά!β δὲ ὈΪ] οἰ μϑοατὶ! σαν 818. 

Οὐ Αὐρθυὶ ἐγ β] αἰἴοθπὶ .,58 {15 ΘΧρΡΟΙ ἰαπι" ἴθ Ρατγίς οορπὶία βϑουξιβ 



-- ἘΕἸΧΧΙ͂Χ -- 

Ραγὲϊβ ποῦαθ ἰηἰθτρυθέδἐοπθπι δοουγαίαπι δ ΘΧΘΠΊΡΙΔΥ ΤῊΔΉ ΒΟΥ Ρ ΠῚ 
οχϑρὶέ δὲ ἰθχέι πὶ θάἀϊξα πὶ ΟΠ Β0}1πὶ Θχ οοάϊοθ δὲ οχ ἱπρϑηΐο 88 ΘΡ] 8 
ΟΟΥ̓ΤΟΧΙΙ, 504 ΘΕΆ ποῖ} 8. δ ἀ 8 Θχρίαπαντ. Αρροβίίδθ βπὶ ἄρρθη- 

ἀϊδοβ ἀθ ᾿βοογαεῖβ Θρ β0}}8. δὲ ἀθ Ἰοοῖβ φυϊθυθάδπι οΥα οι πὶ Αϑρὶ πϑεϊοαθ 
οἱ Ῥῃδίμθπδῖοαθ. --- Ῥγοχίπιο ἰδᾶπὶ ὅῆηο ἀοοία ἰοέϊῃβ ογδίϊοπὶβ 
ΘΏΔΡΓΔΙΪΟ ἴῃ ᾿ΠΟΘΠῚ ΘΙΠΪΒΒΆ οϑὲ δυιοίουθ Δ η η6 Οδβραγο ἀθ ΟΥΘΙ] 1 
(Δάτιοιν 1814), χὰ ἴῃ οἀϊίοπθ {ΠΔὸ ροβὲ θριβϑίοϊαβι ΟΡ }188 
ΡΒΠΟΙοροα5Β ἀΥριτηθηςὶ γα} (ρ. 321,4417) δὰ Ἰβοογαΐθπι γΘρτΘΒβιι8 
ΔΠΟΠΥΠΙΐΪ ᾿πέθυρυθ ἶβ ορόῦϑπ ἔθ πο ἀθηλιπὶ οορη απ Θχμϑυβὶς (ρ. 447|60). 
Αἰᾳυθ ἀθ οταίϊοπὶβ οχρ θέαθ πιθιηοτὶα ἰϑοογαῖὶ υἱπαϊοαπάδ ἴῃ ρταθίβε!οηθ 
Δυσατηθηΐα δἰ ποῦὰ οἱ ὨΟΥΒΠῚ ΟΥΔΙΪΟΠΪΒ ΓΘΟΘΠΒΙΟΘπὶ 210. ἔδιθ 

Ἰοοῖβ πιαξαίδπι ᾿πβέϊει, απ γ6] οοάϊοῖβ Θ᾽ ᾿θοίϊοπθβ ἀἰβοσθραηίθθ Υϑ] 
ΘΟὨΙΘΟΠΙΓΕΒ ΡΙΌΡΥΪΔΒ. ΠΟΠΠΌΠ] σα δρίαβ ἱπέτοάχῖ, ἀθπῖαυθ ἴῃ 8ηπο- 
ἰφεϊοπῖθιβ ἀθΘΥ τ  πιῖβ (Ρ. 203,320) γϑοθπβίοπθμη βιι8πὶ ἀϊβουέθ ἀθίθπαϊ 

οἔ Ἰοσοβ ΠΟΙ] ἸογΘ8. Θχρίαπαν. Μαχίπιθ ΥΘΤῸ ᾿ΠΘ ΠΟΤ Πα 11ΠῚ Θβί, ἰ8 ΠῚ 
ΟΥ̓ τα πὶ οὐ Ἰοἷβ Αι Ὀγοβίδπὶ ἴῃ Ἰβοογαίο ργαθϑίδηεϊαπι γϑοίθ ΡΘΥΒΡΘΧΙΒ80 
θὲ ὀχορίαγνίββθ, πὲ Μιυβίοχγαάϊβ ἐοίϊιβ οοά᾽οἱ8 οΟρ πὶ υἱγῖβ ἀοοίβ ἔδοθγθί. 
Ὅυδ6 Ἰαὰβ ἴθ 'ρβϑιπὶ Αηρθὶαπὶ Μαὶ οδαάϊξ, αυὶ ἴῃ θα ομβ ἤπθ παθο 
ἈΒΒογαΪ : ,Οαθέθγιι πὶ ΟΡ Ϊ πηΐβ Ἰθοι οἰ 8. οοάθχ ΑἸΩΌγοβίδπιβ᾽ ἀθυηάαί, 

πη] ΟΒα 16 ἴῃ 60 ἰοθοβ ᾿βοουδιϊβ γϑὶ ΘΟΥΓΙρΡίοΒ ΒΒΠΑΥΪ Υ6] ΠΊΘΙΪΟΥΘΒ 
ΘΧΒΙθοτὶ νἱὰϊ. ὥρα ἰᾷπὶ δηιρίαπι οΟΙ αὐΐοπθπὶ ἱπβεϊιθηάϊ οὐϊα πὶ πα ϊμὶ 
ἴῃ ῬΥΆΘΒΘΗΝ ΠΟ ΒῈρροεϊ,. " 

Ναπο πη πτ6}}8 ΒΟΚΚΚΟΥΙ, βίγθηυ! οοάἸοιΠΔ ΠῚ ΒΠΠΙΒΟΤΙ ΡΕΟΓΈΠΙ 
ἰμνϑβί ραίουίβ, ποι θη ἴῃ ᾿ἰ 6 Υἷβ ΟὙ 6618 ῬΓΆΘΟΙ ΑΓ ΒΒ᾽ ΠῚ ΠῚ πΊθΥϊΐο ποῦ 
ΟΘἸθὈγαπάμ πὶ δέ, ααϊ ὈΪΌ]]οἴμθοαβ (Ὑ4}} 186 οὲ Τ δ! αθ ῬΘΥ ΘΟΠΊΡΙΕΓΘΒ 
ἈΠΏΟΒ Ρῥουβογίαίαβ ΟἿ 4118 οἰπηθὶ θα ρθυπηα ἰὰπὶ ἰβοογβεϊβ 
ὑοάϊοθπιὶ ρυθοβἰββί πη πὶ ΕΙΙ παΐθπι Γ 6 θη Ὀγ8 ὉΠ] οἴ θοαθ Υ δέϊοθηδθ 
Ρτγοίγαχὶἐ οὲ δά ογαίοτὶβ νϑυῦα οπιθπάδηάη ἰοίιπι Θχοιβδὶῖ. Ῥγαθέθγ 

το1ηδἴοπὶ απΐθπι ἰηβροχὶς οοάϊσοπιη γαίο. 936 (Δ) 'π ἘπΑρΌΤΑ, 

Ηδφίθηδ, 6. βορἢϊϑὲ., Απεάοϑὶ, οοάϊοθπι Υ' δέϊο, δῦ (Λ)ὴ ἴῃ Οὐ} ΠἸπιδοῖθα οἱ 

ἴῃ Απιαγίγτο, οοάϊοθπιὶ Τδυτθηῖ. ΤΧΧΧΥΤΙ 14 (Θὺ ἴῃ Αγολιάδπιο, 

οοὐϊοοπὶ Νίαγο. 415 (Ξ) ἴῃ Αϑρὶποῦϊοο. Ουΐθι8 ΒῈ 051 }8 ᾿ππῖβιιβ ἴῃ 
Οταίοτοτη Αἰ οοσιπὶ τοὶ. ΠῚ Ἰ᾿βοογαίθπι οάϊάϊ Οχοηὶ! 1828, αυθπὶ 
ϑοΐθπηῃ ὅἅππηὺ τθροεϊνἑ (ἰἷΘ. θίπιθσβ ἴθ Ογαίοτιιπ ΑἸ ΘΟΤΊΠΙ 
οἀϊεοηθ ΒοτΟ πϑηβὶ το]. ΠΟ (ἀθ οαΐὰβ ἕατέο υἱάθαβ ΕἸ θ᾽ πιϑυτπι ἴῃ 

γα πλἶβ ΠῚ ργϑοίμεϊοπθ). Αἰαὰθ θιπιθσιβ 86 δὶ θάϊἐοτῖβ ΘΟ Β. 1} Πὶ 
ἀυάππι οορπίξι πὶ Θ8, 4186 ΟΧΟΠίΘΠ868 ἴῃ ΟΥΓΔΙΟΤΙΒῈ18 ἱπιρ. ΠιΘ 18. ἰηνῖίο 
ϑάϊέοτθ πιιίαυθσδηΐ, σουγθοία ΠῚ Θ8860 ὈτΟΠιϊβὶί, 40 νἱάθίαν ἔδοξαπι 
6886, υἱὐ οάϊξίοηθβ Οχοπίθηβϑίβ οὐ ΒΥ ΠΘΠ915 ἴῃ ἰβοοταίο αἰ θδθτϑης 

ΠΝ 



- ΟἸΧΧΧ ο- 

δὲ οοάϊοιμν. εἰμ! (1 λιῖβ ἴῃ. Οχοπίθηδι: (ἐς Ὁ). 10, Ὁ Χ, Ογαθοῖβ τὰ 

Βογοϊηθπβὶ: ΓΔΑ Θ Ξ) οἱ οὐαϊοιν 5θο Ομ] εῖ5, αὐὰθ ἴθ Οχομίθμπαὶ 

ΡΙυγΘΒ. δαὶ {πᾶπὶ πῃ ΒΟΙΟΝ ποδὶ 6. σ. ἰὼ Αἰ οὶ: Ὁ. δ 841 -- Β. 
85. 328. Ῥαμαίῃ.: Ο, 299 τὶ Β. 273, Ῥαμπορ.: Ὁ. 225 -ῷ Β, 189, δή 

Ὀθηιο.: Ὁ. δ4 -- Βὶ δ2 οἷο, Ἐκ ῖο ΒΟΡΟ θη δῖ8 ἴδιο, αυ86 

ααϊάθιι ἀρραγαίιηιν ΟΥ̓ οι ΠῚ ἢ ὁΟΠπη ΠΟ ἀἸΟΥΘ πὶ ον πιλ πὶ ΓΘ θρ, ϑυτουῖ- 

θὰ. ἐγροργαρ}!οῖβ ἐπι πα η. δὲ, αἢ ἴθ θὰ δά] θοπάα οϑι οηθ. ΟΡῈΒ 
8:1, ΝΙΒΙΠοπιΐηιβ οἀϊεο παθὸ ἴῃ (ἰθυηδηΐα νἱγοόσπι (ἰοοίογιιπν τηϑῃΐθιι5 
8016 ἴϑθγθ ἐθυϊξαν, ααΐα ἀνα] ο ΠΉΙ ΠΟΥ 8. αιιᾶπι ΟΧΟΠΊΘΠΒ15. γϑηιι ἀδίογ. 
Αἴᾳχιο βϑθοιπάπιπι ΒΘ ΓΟ Θδῖ5 ΒΘΟ Οη08. ᾿Βοου ἐν γοῦθα πθπο ἰδ ἈΥ] 
8ο]θηΐ, αυὰ ἀθ ὀδιιβὰ δοοιγαίβ ΘἀΠΠ0 1 πὶ οοηβιθγαμα ογαὶ 
4ὰᾶπὶ Οχοηϊθηβίβ. ΒΟΚΚοεὶ αὐέθην ργαθαϊοδπᾶδ οβὲ ργάθηβ δυδοῖδ, 
48 δἀηξϊᾳαϊββίπιΐ οοάϊοῖβ Ὀομ ἑαΐθ ρογβρθοία ΤΠ ΘΠΊΟΥΆ ΠῚ γ] σαἴθ πὶ ΘΓ 
ΒΆΘΟΌΪα βουναίαπὶ Ρ]ΆΠ6. ΔΌΪΘΟΙΈ, αὐ που πὶ ρᾶθπθ ΘΧἢ  θιΘγῖ ΒΟΥ ἴδηι 
ααΐηαιθ τ θιι8 ΟἸΤΟΙΘΥ ἸΟΟΪΒ τ 8ὶ Βθηβοίθσο ἤάθβ δὲ (θά. 1851] 
Ργαθίδί.) -τ οχ ἢΠὀῸ ΠΌγοΟ οουτθοίῖβ. Αΐ νϑῦοὸ θάουῦ ἰπάϊοϊο ΡΆΓΊΙΗΙ 
οοηβέδηβ Υυϊραίδηι βαθρὶιβ τομαῖς Ὑθϊηα  ἀποὶ ἀπ ῆβιβ. Οὐ]θι85 

Ἰοοὶβ δου 8. ΡΟΓΡΘἢΒ18. ΒοΚΚουμ. ΠΟ ΘΧ 800 ογαίουβ ΘΟρὮΠ ΙΟΠΘ, 

Β0ἃ οχ ἰγο ἀπε ἰββίπηο πη ΕΠ σϑηΐο ἡυ]ἀθπὶ ΘΧχοῖιββο, ᾿π ΠΙΘΙῚ 
ἔαυδέα ἴοτέσ μα ἀπιοίιβ ᾿ποϊ ἀθγαΐ, ΓΘΟΘΠΒΙ ΟΠ ΘΠὶ Αἰ αέθηιβ ἔπι πη} γί α πὶ 
ἰῃβ 1886. σορποβοιξιγ; ΘΧ ἰῃρθηΐο 80 δἰ ογϑίουθηι θηιθπἀδῃάιϊιηι 

Ροσράσοα αἰξ! , Δ ΟΙῆο οἱ Οὐτγαΐ Ῥγοῦβὰβ ἀἰββι πη} 5, 4ἴ ἀθ 800, 
ΠΟ ΘΧ {γὼ δα ἰοὺ πηϑοῦϊαθ 'ἰπ οταίουθ ἀθιθνϑυιηέ, ᾿ἰοθὲ πη θ μι ουᾶθ 
ορέϊμμηϑθ διχῆ ο ἀθβεϊ τα} Ρ] ΓΘ 8. ϑἕϊα πὶ ΓΘ Πα ΘΓΘ οοδοί βἰηΐ. ΟΓΆΥΠΒ 

θα ΒΟΚΚΘσῖΒ 'ἰπ θὸὺ οϑὲέ δοουβϑαηάσβ, απο οαἀϊέοπθ Οὐγαιβίαπα αἱ 
γἱἀθίαν βο]α 818, αυδὰ γαϊραίαπι ἀρρΘΙ αν {(,4υαίθηιιβ οχ Εἰ ΓΒ 

ΠῚ ΠΠΒΟΙ ΡΒ ἀποία οβὲ“), οαἀϊΐοσιι Ργϊοσαπη πο Ὀγδέοπθα ΟὈ] σἱοηὶ 
ἴογο ἀφάϊί, αὐ ἀμί Βοκκθσιπὶ ἴῃ ᾿βοογαὶθ Υἱχ αὐϊάψαδπι ὈΘὴΘ Θχοὺ- 
αἰζαΐο μι 9880. ῬΟΒίθ ΟΣ 115. Ἰπἰ αν σ]βαπὶ 811. Θὰ ααοὰ πθ Μμβίοχγα!β 
αυϊάθιη δὲ ΑἸΚ6}1 Μδὶ ΘΌΓαΒ ᾿ρ885 βουὴ οἱ οχ Οὐ] ]Πο οΟρΟΥΒθΘ. βα(1ε 
Δ Ό.} (σαγΘ Πα! γαγὸ γὙ6] πῃ οοὐϊοῖ 8. νἱ θέον οββθ, φυοὰ Οὐ] ΠἸὰ8 

ΘΟΠΙ ΘΟ ΓᾺ ἱπυθηϊ, γ6] ΒΚ ϑυὶ οομἰθοΐαγα ᾿Ἰμγθῃξι πὶ 6886, ᾳυοὰ ΟΥΘ 5 

Β' 76. ΘΧχ Θ γϑοθρϑγαΐ 8ῖγ06 'ρ86 οοῃιθοθγαῖ" (Βαϊΐογιβ δὲ δαισρρίιβ ἴῃ θά, 
Τυτνῖο. Ρ. ὙΠ). 

ΒοΚΚοΡΙ ϑαϊίϊοηθβ Υἱγὸβ ἀοοίοβ δὰ ογαίοσαιη. Αἰοουαη βὲαάϊα 
δἰ 8. ΡΘγβθαιθηα. γΘ] ΘΠ ΘηἐθΓ σΟΠΙΠΙΟΥ̓ΘΡμἑ, ἱπέθ 08 ᾿βοογαεὶβ 

γοβρθοίῃ ῬΥαθύο οθίθσοβ ποιηϊηδηάὶ βιιπὲ (λα ΠἸοί πα ΠὨιπάουῖ, ϑουρῖυϑ 

Βαϊξον, Ηθυπιδηηιβ βαιρρθ, Φοβθθρθιβ (ἰ. Βίγαπσο, Εἀυδγάιϊι8 ΒΘΏΒΘΙΘΥυ. 
Αἰαιθ Βοκκογαπι ργοχίπιθ βϑουέμβ ὨΊ πη ἀοΥ 8. ἰθχέα πη ̓ βοσγαίθιμι 
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οαρ ἴθι γὙ6] βθοιοπῖθιιβ ποη ἐϊβεϊποῖμ μι -ττ χιθ ἃ Βέσα ηρῖο απ αἰ επὶ 
6886 1068 158] Π}}}ΠῚ δδὲ --- ἀρὰ Τ Θὰ πα αι πὶ (1 825) Θχβουῖρϑις (οὰπὶ ϑαὶ- 
(ἰοῃΐα ΒΘΡΟΠ ΘΠ 818. πηθη 8 ἐγ ρορτ ΡΠ ΪΟΙΒ Ρ]ΘΥ84116), ργδϑίβε αποῦϊα ρταθ- 

Πιΐδβα, [ἢ πὰ Ρϑιιοα {6 ΠοἾ ἴθ. σογγοχὶῖί. ΜΔΙΟΥῚΒ ᾿ΥΘΕΠ δὲ ΠΙ πἀοτῆὶ οάϊεῖο 

ΡΒ ΘσΥΓΙΟΙ δῦπο μοβὲ ροιπὶ ΜΙΟΥΙ 5ιἰδ 16 ἀπηποίεϊοηθι5“ ΒΘΟΓΒΙΓΠῚ 
Θπιϊββα (1826), 4θΘ ψῦὰᾶ ργθ θαυ ᾿ρΡ80: , Μοσὶ 46 Ὠἰβίουοο σοπθῦθ ἃῃπο- 
ἰδ ΠΟ 65 ἰδ 80}}} βου μέδα ἀρ ϑυ ϊα Βουν αΥΐ Τ᾿] ΧΙ ΠΙᾺ πὶ ΡΑΓίθ πὶ, ἔπ ει 5 
βαιβέμ! σοη σοβίαπη ἃ 110 Ἰϑοίϊο ἢ β ναυϊθαίθπι απ) γϑίθγιπι θα ΠΟ ΠῚ 

(ηπὶ ΠΠΟΤΌΓΙΙΠῚ ΠΟΤΈ ἔπι πὶ οορίδ ἔα βου ρίοσιιπι. Ναηιαὰθ οοάϊοῖβ Υ δἐϊ- 
οδηὶ {πὶ πϑὲϊβ, φάθι δά θπηιθηήἠαπάα ἰβοογαιβ βου ρία δά ίθυῖ: ΒΟΚ ΚΘ, 
ἐπὶ ΘΧὶ Πιϊὰ5. υἱγίθἐθ8. οβ86. νἱάθ δ πι, εὐ ΔΙ ΠΟσι πὶ ΟΡ6 ΠΟΓΟΤ πὶ πἰδὶ ροῚ- 
Ρπιοῖς ἰπ Ἰοοῖβ ποὺ ἱπάϊρογθηι. ". Μοπιοῦῖα ναϊσαία. «ἢ. 6. Οὐγαθβ 
Ἰαναέιν βοουσπά τι ΒΘΚΚΚΘΤΙΠΙ. 

Ῥᾷι]ο ρΡοβὲ οαπὶ ΒοΚΚοσο οονίαπιθι ᾿πἴδιιβέσ αν 1110 (ὦ τι}}6} Π11}85 

δίορμαπιβ ΠοΡΒοι νἷν Βυίαμπυβ ογαίουθιιβ Αἰ 1 οἷβ βί πη! φα εἰβ 
[1 838.),. ψφιούαπι νοι πῖπθ ΠΠῚ ᾿βοογαίθι Θχ μι πὶ ΠΟΥΠΊΔΗ ΠΙΑΧΙΠῚΘ 

ΠΟ ΚἸΚΘΥ Δ Ππ|, πἶδὶ απο νϑυθογιι ΟΟἸ ΠΟ αἰ πο Θχ γα! αία ΠΙΘΙΟΥἃ 

58 ΘΡῖτι8 βούναν. [πὶ Π θγῸ πο να β ββίπηο οὐ ὙΥ̓ΟΙΠΙ ργδοίαίομθ, δίθρμαπὶ 
ἀϊαιν! δῖ5, νϑίθγιπη οχ ὐτδο 1 10115 ἐθχία! ργαθιἶββα βαηΐ ἢ ϑέγὶ ΡΠ 
Ποῦ τ δάνθγβαυα δὐ ΒΟ ΚΊΚΟΥῚ ᾿βοογαΐθηι ἅπηο 1833 ϑαϊζαη ΒΕΙΠῚΠῚΟ 
σαπὶ δοιπιῖηθ οοηβοῦρέδ, ἀτ186 οὐπὶ ΓΘ 18. Π ΟΌΓΔΟΙ δά νθυβαυ 8 ἐγ! 0} 
ἈΠΗΪΒ Ροβὲ ἴθ ᾿πσθὴὶ οὐαϊε βοΒο θἤθά (1 1881 μ. 262,85). 'Τοχέυὶ 
ϑιιοοία. οβὲ ργϑθίθι ῥυϊουιπὶ δηποίαιοπθ8 ὈΓΘΥ Ββίπια8 νατὶὰ ᾿ΘΟΥῸ 
οἀϊίομιιπὶ Αυροτὶ, ΤΔΗΡῚ, ΟὟΥΔΙΒ. πΠῸη οἃ αππ ΡΥ οὐαὶ αἰ] ρϑπέϊα 

οχβογρία, 488. ἐβηθη ΠΟΠΉΪΠΪ πιὰ} τὶ ἔμ. ϑϑαιαπίμν οἱ βομο α 
οοὐϊοῖβ Δ 6 Οὐγαθ ἀθργοπιρία δὲ Ἰϑοίϊοπιπι ναγαπέϊιπι γνβ πα! Θβίδα 10 

π]οἶθ8. Θχ Ῥυϊουθυβ οπηηῖθι8 (θεϊα οχ ΒΟΚΚοΥΙ οοὐϊοῖθα8) 84 ρϑρῖπαβ 
οὐϊοβ Βίρμδπίδηδθ σαρεϊπι οοἸ]θοία (ρ. 789,84} οἱ ἱπάϊοθβ ἰρταθοὶ- 

ἰφβ Ιβοογαίθαθ) ΤΠ δηρὶ, (ἢ Ῥαπορυτῖοιπ)) Βϑρο μα, Π]βίοτίοιβ οὐ ἰπ 
ΘΧΙΓΘΠΙΟ ΘΘΟΡΤΎΆΡὮΪΟΙΒ 6. ΡΥΪΟΓΕΠῚ ΟαΓ]Β σοποίηπαί!. Τηΐογργοίδεϊο [ϑέϊηὰ 

ΝΟΗ͂Ι οὑπὶ ἰβαοὶ, ΠΙπάτομὶ, Τγοαγρὶ, Ποπιδάΐβ, βορβίατιπι ἐγ8η8- 
Ἰαϊΐομθ ἴῃ νὸ]. ΧΙΝ θχβίαι. Αἰψαθ ,ἶγθβ ρο ββι πη πι“ ΒΘΟΙΠἀΌΠῚ 
ΠΟ βοηΐαπ «Θαϊξογοβ ὑϑοθηοσθβ παοίθ οϑέ ᾿βοογζαΐθβ, ΑἸ ρθυαπι 

Β0Ὶ Ποοῖ, δηρῖι πη οὐ Οὐγαθπι: ἀποσιπι, πθᾶ 58] πὶ ΟΡΙπίοπθ, ΟὐΥ̓ΆΘ8 
Ἰοῆρο ορἔπιιβ. ὙΘΥΠῚ ΘὨϊπινθτο, 60 ατοΐ ροβὲ ἐθπιρογα Οὐ ΑἾΒ. ΡΥ Β 
αἰααθ ργδοβέδηογθα ΜΗΒ.. βαπὲ σΟἸ αἱ δογαπιαθθ ᾿θοίίομθϑ Ὑϑυ ΘᾺ 
Ὠΐης {Πἶπὸ οοπρθθέαθ.... .“ Πὸ Βοκκοῖο π ὑϑῦῦο αυϊάθπι ἴῃ ἢᾶς 
ΟΡοΥΐβ ρἷδπθ βυρογνδοδηοὶ ργδϑίμβεὶομθ πιθηξοηθαι Πδθυϊε ϑάϊοῦ 

ἸΠ ΟΠ ΘΑ ΒΒΙ ΠῚ ΉΒ, 41 τ χῖ ΠῚ8. ΘΧ Ρϑγίδ δια 80 110 ἰϑοῖἐβ πα  ἈΓῸῚΒ ΘΡδί, 
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Ἐδδάθπὶ ΡΙῸΡΘ Γ68 ΟΡΡΙΟΌΤΙΟ δὲ Φόοδπηΐ Ηθησγίοο ΒΥΘπΐ, αυ] 
ἰὴ θάθηαο Ἰβοοταίθ (1881: ρμᾶΐβ 1 8014) Οὐγαὶβ ἀθ ᾿βοογαίθ πιϑυιβ 

οχιθρῖθ απ αὐἰΐϊβ οἰΐα αὐ οαπὶ Ἡ.  ΟἸῆο ῥυΐπιαβ ἐπ} 1880 ΟΘβθπά 8 ἰἐ," 
ΒΟΚΚΟΥΙ οὔγΆΒ ΟΡΘΥΣ 8110 81:0 8880 πιιἀϊβ ὙΘΥΌ]Β Ρῥτοπ αν; 4υὶ 
Οϑουρίυπι Βαϊξθυιπ ορθαπι 81:0] παύαββθ {}|Π88᾽ πιᾶπ] ΡῬΓΟΐΘΒΒΙΒ 
(φ. ΧΙ) 0 ἴρβο Βαιϊζοσο ,Ἐχοιγβὰβ ΧΙ δὰ ᾿βοογαιϊβ ογα ΠΟ θ 8" 
(φΡ. 1986,220) ογυάϊομθ στϑιππηδίϊοα οἱ οὐ ἐἶοα γϑίθσέοβ (γ91] οπηῃθβ τψοὶ 

81 ΠΡ. ]08) ΟΟΠΙΡΟΒΙ 08 6886 θΪδηθ βιρθιβθαϊξ ΠΠΘΠΊΟΥΆΓΘ: 4ἃ 0 γθ 
νἱάθαβ Βαϊζθτγιιπι δά Ῥαπορ. ἡ. ΥΠῚ, 6, 40, 66, 138 οἱ ϑαυρρίιπι ἴῃ 
ΦαΒηἷ ἀπηαὶῖθυβ Ὑ] 1882. μυ. ὅ8,δ4. Οδθίογιπι ΒΘ οἀϊο ᾿γαθίθυ 
Βαϊέθυὶ οομπθοίδηθα ἰμΐθῦ αἀἰθέθυίουθϑ ΗΠ Πιϑγαίγ, ἀυδπιΥΒ ΘαΙΟΣ ἰὴ 
ΟτΥ̓ΘΙ] Ἰοοὰπὶ βαοοθάθηϑ, αἱ 860. ῬΓΌΠΙΪΒΒΟ ᾿Βοογα ἷἱβ ϑάθμαὶ βίδγθ ποὴ 
ΡΟΒ86 βάθπι ἀθάθγαϊ, Ρθὺ υἱΐδιη ἴῃ Ιβοογδίθ ΒΘΠΊΡΘΙ 86 ὙΘΊΒαΐιΠ) ΘΒΒΘ 
σἱουϊαίαβ 810. 

5 Ιάϑιι ἐθπιρὰβ (1831) ΒαΙίθτ 8 ῬΒΙΘΡΎΓΙΟΙ ΘΧΡΙ οἰ Ο 6} ἃ 
ΜοΙῸ οἰἷπη ἱποποαίαπι ορέϊηθ τοἰγδοίανι, αὐοὰ αὐΐπαιθ δ ηἶβ δι ΐθ 

ΠΟΥ οὰπὶ βιιούθϑδιι ἰθιίαγογαί Ὠιπαογῆιβ. Αἴαιθ ἴῃ σϑθι8 Πἰβίου  Ο18 
ΜΟΥΙῚ οοιππιθηΐαυ τη ΒδρΘΟΙΘΥ ΔΌΧΙΐ, ἴῃ ΥΘΡῸΒ ΟΥΠΟΙΒ. δαίθηι μοϑί 

ΒοκΚΚογὰπι δα ρϑιοὰ γϑοὶθ ἱππονανῖ, οοὐϊοῖὶβ ΑἸητοβίδηϊ Ε ᾿θοξοηΐθι8 
δἀϊαΐαβ, ἀαδῆαη ορο ΒΟΚΚΟΥΙ ἰὼ {πυϊηδαίθ θχουξίθπάο ουγαία ΘΧχρ . 

(υἶυ8 ΠΣ] ἰθούϊοηθβ ἰῃ Αγοῃιάδιηο, ἀθ ρᾶςθ, ΤΎδρθδοο φαθαιθ ΡΥι- 

ἀθηίθν ἴῃ Ργαϑίδι 0116 γθοθηβυ ΔἸ Θο 8 ΘΟΡἢ 8. 4188 νοσανὶ ΥἸΟ ΟΣ Δ }}18 
Θχ ἰἰδτο Μοῃδοθηβὶ ἀθβοῦρεβ (46. αὐΐθιιβ υἱάθαβ βιιργα Ρ. ΧΤΥ ΠῚ) οὲ 
οοὐϊοῖβ ΘΑ ραβδὶ Ζ ἴῃ οτγαϊομθ δὶ Πϑπιομῃίουπι ναγιθἐαίθ. ἰβοογαεῖβ 

γἱΐα (οὰπὶ οταϊϊοπυπῃ ΧΥῪ]]Π. ὙΠ. ΧΥ. ΧΙ. ΧΙ. ΧΠῚ. ΥΠΙ. ἀγρὶ- 
"16 η{18) ἃ Μυδβίοχγάθ 6 ἀποῦιιβ οοάϊοϊθὰβ [υγ θη π18 αἰνυ]ραία 

(Συλλογη ἀποσπασμαάτων ἀνεχδοτων Ελληνιχων μετα σημειωώσεων σπουδῃ 
Ανδρεου Μουστοξυδου χαι Δημητριου Σχινα, δ Θιθεβ 1817 ρμαγίοσαϊα ΤΥ 
Ρ-. 916}, φαδηι Π᾽πάογῆϊβ ἰαπὶ ϑαϊοπὶ Τ᾽ θυ θποτίδηδθ (1820 Ρ. ΥΠΙΧΙΝ) 

Ργδοῆχογαί, ἐθχίαὶ! ῬΥϑθ 88 ϑδὲ οἰπὶ ΜΌΥΙ ΘρΡΟΒΠ αιι6. αἰββθυ δ! οπ] Ὀιι8. 
Ουπὶ Βα ἑθτο ρτόβρθῦθ οθτίαν! ϑίτδηρίαβ, αὶ ᾿πἀθ Ὁ δηπὸ 1880 

ἰοΐιπι ἰβοογαίθη. αἰ Πρ Θ ἢ ἸΒβὶπιθ ρου γαοίδϑηβ ἰὼ μοὐββί πη πὶ οὶ, αἱ 

Ἰθοίίομθβ ναγϑηΐθβ ἃ, ΒΌΚΚογο πυάθ ργοϊαίαβ οχ ογαῖουὶβ τι Ἰοααθμὰϊ 

ἀἰππἀϊοαγθί. Οὐἶιβ νἱτὶ ἀοοῦ Πα ΘΙ ὈΓΔ ΟΠ 68 Δ ΠῚΡ] 1881 1186 --- οὗ. Νι Ατομῖν 
ν ῬΆΙ]Ο]. (Βοθθοα}) Υ 1880, οταῖῖο δὰ Ποπιοηΐοιπι οἀϊία 188], 

Κυϊάβομθ Βϑιπουκαησθ χὰ θη θάρθηῃ ἀθβ ἰβοκγαίθβ 1881], Ατοῆὶν ΓΓ 

ῬΒΙῸ]. (σδμγθύομον ἐγ ῬΊΉ]οΙ. ΒαΡΡΙΘ.) ΠΗ. ΠῚ. ΕΥ̓. Υ. δῃπούαπι 
1838,317 --- αὐδθ πούϑπὶ ρᾶθηθ ἰβοογαίβ τϑοθηβίοποπι δοίαμηί, δὺ 

δἀϊοτῖθιιβ ΤΌΣ θη δῖ θι5. Ρτορίογ ἰμδίρηθη ἱπἀ πιβίγία μι θὲ β᾽πρ ] αγθμὶ 



-- ΟΕΟἸἾΧΧΧΠΙ -- 

ογαύοσῖβ οοσα Ομ θη πιοεϊίο ἰδάαίαθ ϑιιηξ, ΓΘΟΘΏΝΟΓ ΠῚ ΟΥ̓ ΠΟΘΟΥῸΠῚ 
ἀαΐθι, ᾿πϑχῖπθ Β 4551}, ἰποιτΐα ἴῃ ΟὈΪ το θ πὶ ἔθγθ ἱποιἀθυιηΐ, 

Οὐπὶ Βαϊίθσο ὙθγῸ ϑ8[πηι} ΠΟΙ παηάτβ δὲ απ ρρῖυ 8, ααἰ ἴῃ 
ἰβουναίο οἵα ἔγαοίι. ρυπηι πὶ ἀδϑαανδ ἅπηὸὺ 1892, οὐπὶ ᾽ἢ ἰἈ8η|1 

ΔΏΠΆΠθΙΒ Υ] 1882 υ. 4571 ΒΥΘΙΏΙ, Βαιίουι, ΘΓ  ΠΡῚ ΟἸΓᾺ5. ΘΠΆΓΥΒῊΒ 

46 πιιιεῖϊβ Ἰοοὶβ Ιβοογαῖθὶβ θρτορῖθ αϊδβραίαγοί. Βα ἰζθγιιβ ϑηΐηι δ 
ΚΔ Ὁ ΡΡῚ τ, 401 ΟΝ ΙΠΟΙ͂ ἰὰπι 8ηπ0Ὸὺ 1884 (ΤΠ ιΓ101) Τυγοιγριιπ οχρ  μᾶ- 
γογαπξ, ΘΟ βέυάϊο ἴῃ ἰβοογαΐθηι ἱπουθαθγην ἴῃ οάθπα Οἵᾶ- 

ἰοτὰπι Αἰδοογιπι Ρατθ ρυΐοτο (ΤΌΓΙΟΙ 1889. (μιὰ οὐ γθπὶ ϑαϊίουθβ 
Τυλοθηβοβ σὰϊχοὸ νοοϑηΐιγ), ἴῃ τὰ ᾿ΙΠΘΒβόγπι γθβσία “. βθουέϊ, 
ὙΥΟΪΒΙ ξο] οθί, Οὐγαῖβ, ΒΚ Κοῦὶ, οβριο!ορτυπη πο) ἔγιβέγα ἔθοθσιηξ, 

8] βυπὲ ργδθίθυ οορίαβ Βαϊ(ογίαμαβ (π᾿ οὐϊέίοηθ Ῥδηθρσγτίοῖ) ἰπέορτα 
οοα οἷ ΑἸαρτοβίδηὶ Εἰ οοἸ αἰ οθ ἃ Βαϊξθτο μαγαία; 581 ϑυηξ τῇ θίοτι πὶ 

οἱ αταπιπιβέϊοοσιιπι ἰοοὶδ ὃὲχ ἰβοούαίθο ἃ Πα }8, αυοτιπὶ ἤάθ μϑιοᾶ 
«υδοάδπι γ6] ἱρβὶ θηιθπάδυθγιμῃς νοὶ ἃ Ὑἱγὶβ ἀοοίβ βαρδοιίθν ἰμνθηία 
οΟμγπιαυθγιηΐς; 81] βιπέ Ρ]Θηἰββίπιο ἰπάϊοθ (ἰγαθοϊἐαεἶϊβ ᾿βοογαίθαθ ἃ 
Βαϊέθγο οἱἐπὶ οοπάϊξο, αἀαθπὶ προσ πιθ ρουρο ἵν δὲ ἴπ Ἰὰθθτὰ. ΘΙ ἰβι 
Ῥγθυββίαβ: (θ᾽ 4ὸ μῥἷασα θχροϑὶ ἴῃ ργαθία ποιὰ ἡ. ΠῚ. Αἱ 
βέιιἀϊοταπι οἱ ργαθβι ἀϊογιιην ργαθίθυθιιπΐθβ τα πέϊι πὶ πιθηξοπθαι ἰθοθυαῃξ 
ἴῃ ἂρραγαίι ὈΥΘΥΪ δὲ οομοῖβο, ἴῃ π0ΠῚ ΡΓΔΘΙΟΡ ΙοοῦΒ 84Ὁ θα! οιθ 
Βοκκογίαπα αἰβογθραπίθβ (οἰγοϊίον. ἀποθηΐοβ) ΡαιΟἰββιιηδθ τους] θσιιηὶ 

βῖνθ σοάϊοαπι ἰθοίϊο 658 βῖνθ οομπ Θοί ΓᾺΒ Βῖ γ 6 ΔΗ] ΔΕ ΥΘΥΒΙΟΠΘΒ ΟΥ̓ ἾΟᾺΒ ΘΧ 

Ἰοοΐβ β᾽ πα 8 ργϑθοίριιθ οἱ Ἰβοογαιβ δὲ ΠΟΛ πὶ ΒΟΥ ρίοσαηι μοι α8. ἃ 

δαίθπι Θαϊίοτιπι ἰθχ ἔπϊς, αὐ Ἐυθϊπαΐθπι δα. οοηδέιἐϊι5 ΒΘΚΚΟΙΟ 
βοαιθγθηΐαν, αιο ἔαοίο, οαπὶ οαιΐθ ἰαμιθη δὲ ἰμβίρη! οὐπὶ ΟΥ̓ ΟΥΙΒ βέιμϊο 

γῸ πὶ Θρογῖπί, θά ἴοι 6 πὶ Τ᾽ αΤ 1 Ο ΘῈ 89 ΠῚ ΟΘἴΘΓ ΙΒ ΟΠ ΒΕ  θ 8 ΡΤ 6 8.8 ἢ - 
{οΥ9πὶ τοἀάἀϊοταί, Ηδρο πιοα βοιηίθπίία ὈΘη6. γ6]1πὶ ἰθηθαΐαν 

δῃΐπιο, ἀαομπίαπι ΘἸογπὶ πιο οβέϊα δὲ πῃ ΟΟΡῚΪΒ οχρδηάθηάῖβ δὲ ἷπ 
ἸΠΘΥΙΕἶβ 518. ῥγαθι σα ἷβ ἴῃ ἀοέογιειβ ἔλθ! ]θ ἔγὰ ἢ! μοΐοϑε οἱ τὸ Ὑϑγὰ 
ἰγαοία οϑέ. Ῥτίηι αἰοαιθ “ΓΤ ΟΘ ἢ 565 111 δρβίοίδηιν “ΘΟ γ]αοΐθα πὶ ΟΧ 

[βοογαίθ πὰ ΐουσθ αὐιϑὶ 8, ρΡοβίᾳψαπι ῬΥΙΟΓΘΒ. ΘᾺ} Βα οἶα μλ βίηὶ- 
ἤσαγθ 83841|5 παθιθειης. Οταίουβ υἰΐα οἵ οὐ ΠΟ πὲ ἄγρα θη ΐα οἴῃ 

8, φυὰθ Μιιβίοχγαἶβ μυΐπηιβ θά ϊάθγαῖ, θπιθπ αία δὲ Θχρυθϑϑα βιΐ ἰδ 

γο]. Π (1845) ν. 3,8, Βομο α. οοάϊοῖὶβ Δ ὁχ οἀϊομο (ὐογαῖϊβ θ᾽ θῃι 
Ρ. 8.11, ᾿βοογαιὶβ ἔγασηιθηία. ἃ ϑαϊιρρίο οοἸ θοία ἰθάθπι (1890) 

Ρ. 224,21. ἴπἀθχ ποιμίπαπι {1} |5β᾽ πλι8 ἃ ΟΠ 65. ΟΥ̓ ΟΓΘ5. ΑἰΟῸ5. ἰὴ 

[γε ὙΠ νη }8. ἈΠ Θυΐα5 ἕαβοίοι!ο θχϑίαϊ. 
Βα ἔθσ 8. 80115. ἀθηίᾳιιθ ποναᾶμι ἰβοογαί5 γοοθηβίομθαι ΘΧ θυ] 

ἴῃ ἀβιπ ἐγαίσιι ΕἸσιαΐα Πιάοι (Ρανίϑιῖϊβ 1846: ἴῃ Οὐἀγοὶ ΜΘ ]ΘΥῚ 



-- ΟἸΧΧΧΙΥ͂ -Ο« 

οαϊέίοηθ Οτγδίοναπι Αἰξοογαπι 184648), ἴπ ἀὰὰ ροβὲ οἀϊίοποπι Τουνῖ- 
ΘΟΏΒΘΠῚ ρΟΥΡϑιοα ποναν. ΤΎΔΠΒ᾽ αἰοηθη) [μα απ), αὐδθ ἴῃ οαἀϊξϊοιο 

Ὀιάοϊδηα δἀάθπάα ἔμπογαί, ἰἰᾷὰ οοποϊπηανιέ, αὐ ἱπέθυργϑίεϊοθηι 

Ὑ οΙβαπαπὶ δὰ ποιτηᾶπὶ οοάϊοὶβ Γ τοῆπρθγθὶ οἱ βυρρίοτοὶ, Εὖ, Α. 1. 
ΑΒγθὴβ ΟΟΡΌ ΓΘ ἢ 518, ΘΥΤΌΤΟ ααοάδπι --α ΟΘΙΘΌΘΥΓΙΠΙΣ ργαπιπηδ οὶ ἰθοο, 
ΟἿ} ἰάθπὶ ΟσΠΟπιθ ογαὶ --- 84 ΠῸ0 ΠΙΆΠῚΒ δβοῖβ. Ομ ΠῚ ὙΘγῸ ὈΘΠῸ 
ϑαυρρίυβ. Ροβίθα ἀθ ἰβοογαΐθ πιθυιθυϊξ βο]8 οὐ ἴῃ ορίβίοϊα οὐεῖοα 

κα ἐοάοίγοάτπι ΗΘΥπιδπηιπὶ ἀδία (1841) δὲ ἴῃς 1118. σοπιπηθη δι] οὨ θιιξ 
(φοἸ]Θοὐϊβ πιπο πὶ βδαρΡΙ . Αὐβαθυῃ]ο ΒΟΥ θη“ 1896) παῖε ἰοοὶ 
ΠῸΠ Θδὲ ῥγΆΘα ΒΓ. 

ἔχ ΒΟΚΚΘΥΙ ἀ5860}}8. αἱ πηι δ πἀαπάπβ οοὲ ΒΘ βο θταβ, «αὶ 

ΠΟΙ. ᾿ΒΟΟγϑ ΙΒ Ορθγα 18Π| ἀππη18 18.29.31 ἢ Ἰἰρσαδηι (ὐθυ πα ΠΟ ΠῚ 
οοηνοσγί (Ργθηχανίαθ ἴῃ αααίίαοῦ ἰαβοϊοι δ: 1) Ῥάπθρ., 3) ΓΒ ΡΡ. 
οὐ ΡΙ]αἰαῖο., 3) Ατομῖά. οἱ ἀθ ρᾷοθ, 4) Αὐϑορ. οὐ Ῥϑη84}}.). ΠῸῸς οἷὰξ 
᾿ποθρίαπι ἰοίαΒ ἰβοογαίῖβ ᾿πἰθγργθίαίο (ἰθυπιαπίοα ρϑθ οἶδ ἀπηΐδ ΡΟδὶ 
80 Αἄἀο]ρθο Ηρητγίοο ΟΥἸΒΌ 8 Θιῖδβα (δέαϊεραγε, Τὰβοῖο! ὙΠ| 

1882,36) Ἰοῆρθ βιυρογαν. Ἐιτοπθπὶ ἐθχίῃβ ΒΘ ΒΟ οΥΒ ΡΥ πη] 
Δα τη πἰβίσαυ ὅπη 1882 (Τρ5186), οὑπὶ οταίοπῖβ Ατϑοραριϊοῦθ 
δχρ δηδέϊοπθιη ἃ ἰοᾶππθ Τηθοάοτο [ὃ ου β΄ πὰ πὴ οὐγαίαπι (πυρά απ 
Βαίδνογαπι 1819: οὐπὶ ΘΟ] οη)9 σοὐάἸοῖβ Ππιράπη.- Βαΐαν!) ἢ] Πρ. 1881Π|6 
᾿έθγασοί δηποίβι! οη! θ}}8Β ΡΓΪΟΤΙΠῚ Β0 184 116 ποίϊβ ἘθΘΥΓΙ ΠῚ ἀρροβίεϊε. 
ϑυδιηάθ Επδρογαπι δά τἀ ἢ ππξιιπὶ ΒΟ ΠΟΙ ΤΠ σΟΠ θη Αγ 8. ΕΠΠπιβέγα πὶ 

(ρβίδθ 1834). Αἰᾳὰθ οχὶπιῖα ἰαάθ αἀἰσπα οδὲ ἱπαιιβίυϊα ΒΘΏ ΒΘ οσΐ, 

αὺὶ ϑιγδηρίαπι δϑηλυϊαίαβ ἴδπ ἴῃς ΟΟΠπηθηΐαιῖο δὰ Αὐθοραρὶοιπὶ 
ΟΥ̓Δ ΟΤῚΒ δ᾽ Οἱ σοηϑέδ Εἰ 881 1 οομ δα θέν ἀ  ϑι ΡΘῺΪἔπ8 ΘΧΘπλ παΐδηι ἀθβουι μοὶ, 
αὐ ἴῃ ᾿Ἰθοίοπὶβ ναγϊθέαδίθ ρϑηάθπάπα. ΠΟΥΠΊ8 ΠῚ σοηϑέϊξθυθὶ ΠΟΥ ΟΥΘΙΙ, 
ψάδπι 4086 ΘΧχ ΟΡ Ϊπ}1 οοάϊοῖβ ΠΊΘπιοσῖα ἴῃ ΡΓΟΙρέι οϑαθὶ. πα. νἱὰ 
(Δ π05 οοπίγα ϑίγδηρίιπ) οὲ Βαϊξοτιη, αἱ οχ οὐδίουϊβ πϑὶ {ΠΥ πα ϊβ 

ΤΔΧΙΠΘ ΠΊΘΙΠΟΥ πὶ ἀθίθη ογηΐ, 8ὸ ἀθ᾽αίιβ οδί, τὖὸ πα τᾶστοὸ ἃ 

Ὀτθὶη δῖ Ἰθοίϊοηθ Το υθβϑὰβ νυἱραΐαπι τϑϑιϊθυϑὶ, ἤᾶπο ᾿θσθπι βϑοιίῃβι 

»ϑΘαΌΘΓΘ ἰβοογα ϊβ ἀϑὰπὶ αἰσθηαϊ, οἰΐαπὶ αδὶ οχ τὶ ηαΐθ αἰϊαὰ ααϊά 
σΟμ θη ἀδέιγ.“. ϑθά ποῦπὰ ἤδθο υδη) [Ὁ]]ὰχ 811 ΒΘηΒθΙθυια ἰρ86 
ἰυσυ]θηέθ ἀοοιΐέ ἀθ διαί ἱπαυΐίγοηβ (ὦ Αὐθορδρ. νυ. 885.416, ἠδ 
ἰδία 1841): ἀθ 0 Δοουγα 18. ἀἰββθγϊ βαργαὰ Ρ. ΟΧΧΊΥ. Νδαιο οχ 
ἈΘΑΌΔΌΙΠ δ ἐ18. βιἀϊο πα} 116 ΘΧχ Ἰοοἱβ Β᾽ ΠΗ 5. ποθ οχ ἀϊοομυπι ἃ] Ϊ- 

ΑΔ 81 οοπβέδηἑ τποφποηιθ Ἰἰοοὺ ΘΟ οί μθ5. υἰΐαθ οογίαθ 
6] 1οὶ ροίαθυαἑ: ἤδπὶ αἰσαμι 14 ἸΠβο θη 8 ἀὐάθγο νϑ]θὲ ογϑίου πθοηθ, 

ἴῃ ἰρβίυ8ϑ νοϊυπίαίθ ροβιἐμπι ἔμϊββθ αὐΐνῖβ οοποθοί. Αἀάρ αποά ἴῃ 
γθοθηβίομθ υὐραία ᾿ϑιηουαθ ὀχδοηπαπάαο οἱ ἰονυϊσαπᾶιο βαι πηὶ 



-- ΕΟἸΧΧΧΥ͂ -“-- 

παι γὰγοὸ θηνϊποί, 400 νἱΐο οοάθχ {{πὈὄΪμ 88. ΠΌΘΟΥ οὶ (οἵ. Ρ. ΠΧ ΧΤΙΧ). 

σαθ οἰπὶ ἴα βἰπί, ΒΘΗΒΘΙΘΥῚ Δ] Οσα πη 116 ἀἸΒα 1181} 0068, ἀὰ80 δὲ 
ογδίοτβ δ]οοιίοηθπ οορποβοθἀδπὶ)] 8800 πΠιδΧὶπΐ πο θηϊ οἱ 

Ροπάθυβ ϑιιηΐ, δά πιθηο δ πὶ Θ᾽τ8 ἙσΟΥΤ ΡΟ π πὶ τηᾶρηα ΟἀΠῚ Οδιξοπο 
δά θη ἀδ5. θ880 ἀρραγοί. Οπιπίποαιιθ Βαἰἐθυὶ ΠΟΥΠιαπὶ ᾿τγαθίθγοπ 811 
Θ856. ΠΙΪΠΪ ρϑγβιιαβϑὶ: οβθήσθτο {ΠΥ ϊηαΐθπι, οὐϊαπὶ τὶ] οχ οοηβιιθίιμ πο 

Ιβοογαιβ 14 αὐ] σοιππιθηά δῦ υἱάθίαν", πἰδβὶ αιδηάο ρου ἀθργο- 
ποπάϊευν ΕΡΡΙ δἰβ σογγαρίοα. Οποοῖτοαι ἰοίϊπ8 ᾿ΒΟΟΓα 8 ΓΟΟΟΠΒΙΟΠΘΠΙ, 
«πᾶπὶ ΒΘΗΒΘΙ ΘΓ ΒΒ. 8ιι8 πὶ ΟΡΙΠΙΟΠΘΠΙ βθοιέιβ 8:η6. πουΐβ ῬΓΑΘβί ἀἰϊ5 
ΔΏΠΟ 185] Τρ βίο (ἀρὰ ΤΘαΡηθγαπ) μογθοϊἑ, οὐ ουἽβ ΠΙΘΠΙΟΥ ΠῚ 
ἀοίογϊουθ ἰοθὺ γϑ] ]α αἶβεθ ΟΘη800, 4ᾶπιὶ ἅπὺ ΤΊΤΊΟΘπΒοὸ8Β. θαπὶ οοηβίϊ- 

ἐποταηί. (1 οὐαὶ ἦἀθ ουάϊοῖὶβ ΘΟΒΡἢιΒίδη] Ζ 'ἰῃ ογαίίομθ δή 
᾿ϑπιοηΐοσιπι, (6 ΘΧΘΠΙρΡΙὶ ΠΙΟΠΥΒΙΪ πῃ ογαιΐουῦθ Τταρθχ ἶσα δαοίογιἑαίθ 
ὙΘΠΘΠΊΘηΐΘΥ ουγανὶ οάϊίου, Ὁ] ΓΕΘ 5. διι8β ἴῃ ρταθίϑεϊοπθ θχροβοῖ 
Ἰϑο Ομ θ8. Θπιθπήαπαϊβ ἢ οαριία βϑρίθιη τος ἈρΡΡΑΓΑΙΠΒ. ΟΥ̓ Οἱ ἰοσο --- 

σομροβίϊβ. ΟΥ̓ ΟΠ πὶ ἀὐρυπηοπία δὲ ὁχ ὁοαϊοίθιι8 οἱ ἃ ΝΥ ΟἹ ἥο αβεαμπηρία 
οοδοία δπὶ ροβὲ ργαθίβεϊοπθμ). Ερ βίο! α ΓΗΘΟρν] οἶθα οὐ Βα ίοτο (αρυ ἡ 

Ὀιάἀοῦ πὶ) τγϑάποΐα οϑί. 1 απάαηάϊβ σϑὲ ποι ἱπᾶθχ δοουγαδίι, 

41 γῸ8 φυοαθθ Ὀγθυ θυ ἀθβουρβὶί, --- ὅϑἃ πὶ ΘΠΒΟΙΘΙῚ ἀθ ἰθχέϊι 

σοηβε αι θη4ο0. βοπίθη ἐἸ81 101) ἈΠ] ΘΟίασ, ΠΙΔΘΤΟΡΘΙΘ ΘῈΠῚ ἰρϑαπιὶ Θχίο!ο 
6. ογδύϊο 5 ΠΟΠΗ1}}18. ρα ]ὸ Ροϑὲ δηαὶγβὶ υποίουοα, μου ρυθίδί οι 0 
Οὐθυπιδιΐοα πον, ΘΟΠΙΠΙΘΠατῖο πθθυτηο {ΠΠπιϑέγα ΒΒ (Πρ 8186. 1804 

γ0}}. ΠΠ: 1) Ῥαπορ., ῬΆΠΙΡΡ.; 2) ΡΙαίαϊο., Ασομ. ἀθ Ρ8οθ). Τοχίαὶ, 

{1 ΠΟΠΒῸΠΉΙ8ΠῚ ΘΧ ΠΙΘΙΠΟΥα σΟαΐοΠῚ ΘΟΥΓΘΟΐΙΒ οί, δά ἀϊίαθ βυιὴΐ 
Ἰοοίΐομθβ οοιϊοση. τηθῇ τ (οοαἸοῖβ ΑἸ ΓΟΒΙΔΙ Εἴ χα οοἰϊδέϊομο 

Β416 71) οὐ θα οπαπὶ ρμροϑὲ ΒΟΚΚΟΥαπῚ ἴῃ ΘΟ 5. 118. αἰ ἀἸσδ ῃ ἀ 8 
ἁποίουθβ. [ἢ σοι θη ξαυτο ΘΧρ]Ἰοαίίο ΘΒ ῥτ]οσπὶ Ομηΐα πὶ ἀἢ]}σθ1- 

Εἰβ91π|6 οοπρτθρχαίδθ δὲ βαρ ΒΟ ΒΒ᾽ ΠῚΘ ῬΘΥΡΘΏΒΑΘ Βαπηί. 

Ῥοβὲ Βθῃβθίθγιμι ἀπι8 ΕὙΙἀ θυ] οἴι8 Β] 8.85. ̓ βοογαὶ ἰοὲ! βέι ΠιΠὶ 
᾿πιρθηάϊξ οἀϊοηθ ΒΘΠΒΘΙΘΙῚ βίουθοίγρα γοῆοίδ (19)]ρ 8186 1878,79). ἴῃ τὰ 
Ἰοθο8 ἐγθοθηΐοϑ ἔθ πηπίαυἹ ΟἸΡῚΒ. ΟΥΠἸΟἿΒ ᾿ΠΉ 8118, 4188 ροβὲ ΒΘΠΒΘΙΘΥΙΠῚ 
οαπὶ 8}1}} ὙΠ ἀσοὶ! ἔπη ΟοὈθέυβ, Καγβογαβ, Ἠδασῃθηβίθϊ ηἶπβ, ΕἾΠΠΤΙ ΙΒ 

ἴῃ ᾿βοογαΐθπι σοπέυ]θγαπί, Ῥτίογιι πη ἀρὰ Β]αββίαπι ταξϊο ἴθτθ 81} 
παθοέιτ. Νονὰ οοάϊουπι βαθβίαϊα ρῥϑιοἰβϑίπηα 80 8118. πηι ϑέαβ δῖ, 
{πὸ βαπὶ οοαϊοῖβ Γ᾽ γαυὶθίαβ οΥΑΥ βθῖπιὰ ἃ ΒΟΚΚΟΙῸ 6 80 16 4]8. βΪβ 

ἈΠῈ0 [1861 οοἸ!δοία, οἰ υβάθπι ΠΠὈΥῚ ᾿ΘοΐΟ ΘῈ. ΘΧχ ΘΡΙ βίο} 18. ἃ Ἡθσοῆθγο, 
6Χχ οΟὐδίίοπθ ἀθ Ὀἰμκὶβ ἃ Ο. Ε΄ Τιθὸο ἰθῆο Θχοιββαθ, οοάθχ Θ᾽ ἷ 

Αὐθορδριἴοο ἃ Οοθοίο οοἸ]]αἴτι8. (ρα Ηἰγβομρίαπι), ΠΙΟΠ 811 Ἰϑοιϊοπθα 
ἃ ΕΠ νῖο τϑοθιβῖίθοθ, ΟΟΠ ΘΙ Άγ 8. ΟΥ̓ ΕΙΟΒ. ἐθχίμ! ΡΓΆ ΘΠ Ἶβ8118. ἢ 



-- ΟἸΧΧΧΥῚΙ -ς- 

οΟΠΙπιοάοΥθπὶ αὐϊάθπι [ὈΥΠΊ8ΠῚ ατ8ηὶ δριὰ Βρηβθίθιτιπι Παθυθγαὶ 
γϑήδοίιιβ, ρϑτιπη αἰ Προ πέθυ ἐδπηθιι οομθοΐαβ δέ, αὐ ἢ αὶ] Β] αββῖο 80]} 
ΟΟμῆδὶ δὰ αγίθπὶ οὐ οαπι ἰβοἰ δηάθηι δοσθβεθγαηί, ἐἀθ οοάϊοιιπι 

πηθιηοτῖδ Ρυϊου Ὀι18 πὶ οορηϊα Ππαιιὰ ταγὸ ἀθοθρίὶ βἰμί. Ἠαδίϊο οὐἹῖοα 
οϑάθμι ἴθ οβὲ δίηιιθ Βθῃβϑὶθυ, αιθπὶ Β]αββὶιβ ἰΆΠῚῸΠ 5. ΏΟ ΒΘΠΊΡΘΙ 
θ]οσαπέϊαθ βου ρίουβ βαξϊβ Θοπβι 889 θα ι16 βαἐἷϊ8 οοάϊοίθιιβ γϑὶ ὈΟῺΪΒ 
Υ6] πη} 18 δα ὲῖβ αἰ ἤδβαπι Θββθ Ῥχομπυηίανιέ. Ἐθρ ον ἰρὶίατ ἀρραγαίιηι 
ΟΥ̓ σιπι Βι118 οοῃ Θοίετῖβ, ἀὐδυῖαι ἰδιηθη ἰομσθ ΤΠ χῖπι8 ΡᾶΓΒ ἱπιρτῸ- 
Ὀδπάα οί. Ουϊά αιοά οἷ σοπιπηθηία Παιιὰ γᾶγο (πὶ αἰδοῖα βαμΐ, 

αὐ ΒΟΌΤΙΙ ΟΥ̓ οἱ ὉΠ|Θ ΠῚ Ὑϑῃθηηθηΐθῦ τπούϑαπὶ θβ δὰ οὐἱδοργαρ νδπὶ 

Ρϑεπθηθβ ἴῃ γοΪ πη η6. αἰΐθτο ἀθηλυπι δ ᾿πβου ρου Αἰ οαγτη 
181Π|, 8064 πιὶγᾷ οἰπὶ ᾿ποοηβέβη 8. ἀσοοπηπιοάαίαρ βυις. Ουᾶτο Β] ΒΒ} 1} 

ἰΐΘΥ ΒΆΘ0}}} ΧΙΧ, οαἀϊέογθβ, «οἱ ΒΟΚΚΟτιπὶ ᾿πΒθοῦ! βαηΐ, ἱπύϑυ! θη 

ἰοοπιὶ οὈέξΐηθγθ βίβέιιο. 

[ἴπάϑθ ἃ πιθάϊο βαθοι!ο ργοχίπιο Υἱγὶ ϑάοοι πΑΥγΑΙ 8 ΟΓΑΙΟΥῚΒ 
ΥΘΓΌΪ8 ἔθ! ἰοοσθ οὐπὶ ἑογίαηα νδοανυθγαηξ αυᾶπιὶ ϑπιθπἀδηάϊβ. Εἐθηΐηι 
ϑοάθῃῃ ἔδθγθ ᾧιο ΒΘ ΒΘΙΘΓῚΒ ἐθπ!ΡΟΥΘ ΥΘΥΠΠῚ ΡΟ ΪΒΒ᾽ ΠΙᾺ ΠῚ ΘΧΡ᾿ Δ 8 ΓΙ1Π) 
ΡτΟΥ ποίη βυβοθρὶὲ δα ἢ ΘΒ οὶπὶα 5 (Ῥάμπθρ., Αὐθορ.: 1849), νοΓὈΪ5 
ἀἸ ΠΟΙ] ουθυβΒ οὐ ἀϊοθμαϊ σϑηθτὶ ἱ{Ππιβέγαπάϊβ ρᾶι]ὺ ροϑὲ πιδρὶβ 

ΟΡούϑη ἐθάϊξ Βομηθί θυ ὰ5 (ν0}}. Π: 1) δὰ ϑπιομ., ΕἸ ΡΌΓ., 
Αὐϑοραρ. 1889; 2) Ῥαηορ., ῬΕΠΙΡΡ. 1860). Ουοχιπὶ νἱγοόσιπι ἰὰσὰ- 
Ὀγαίϊομ68 Θχ ἔθη ρουίθιβ γϑἐγαοίαίαθ, {18 ααϊηίαπι ἃ ΗθΙ ππαγάξο (1882), 

Παΐϊι5. ἰθγέϊαπιὶ ἃ ΠΟ Μαχιπ απο ([888,.86), βἰιάϊοδὶβ οὐ ηΐ τι οϊαπ- 

ὨῸ πὸ αἀἴρηδθ βιιπὲ αυ88 σοιπιηθηἀθηίαγ. Νἧἕ οὐ πσδθ αὐἱάθμι γε 68 ΔὉ 
οαϊέουθιιβ 1118 πορ]θοίδθ βυ μέ, που απὶ ΠΟΥ ΒΒ πι8 Μαχίμη. ΒΟ ΠΟΙ ΘΓ 
βίυἀϊα οἱ Μαγεηὶ οἱ Βαθυδηηὶ οὲ Κι θὲ ἢ] ἴῃ ϑυτιπὶ πὰ} ῬΓΌΒΡΘΙΘ 8ΠῚ 
οοηγθγ. --- ΕΌΥΒ ρτοάϊθσγαπέ: ἀρὰ δαίαυοϑ ΜΘὨΠ ΘΥὶ οχρ]!οαίῖο 
ῬΑΠΘΡΎΣΙΟΙ οὐ Αὐϑοραριοὶ (1861). αἰδ6 οάἀϊέϊοπθ Τα οθδὶ ἰηηἶχα 
μδυά ῥϑιιοὰβ οοῃϊθοίιταβ οἱ ΟΟὈθιὶ δὲ ἰρβίυβ ἴῃ ἰβοογαίθην ἱπέμϊξ, 
Ροβϑίθα Ὑἴ δύβηνθθίθη! ἀπο οὐἶοα δὲ θχουθίϊοα οὐαί οἶδ δὰ ΝΊΘΟΟΙΘΙΙ 
(1890), 'Ώ πὰ ἔππάαπιθητ! ἰοσο δι  δἐίαθ βυιμὲ οο]]α οηθθ οοαϊοὶβ 

Ὀτθιηδὶθ ἃ Τ. ΗκΙθθείβπια (αππμο 189), οοάϊοῖὶβ Απιθτοβίδηϊ αὖ 

Α. ΟἸμαᾳιίίο ΜοάϊοΙαπθμβὶ οοπίθοίαο: ἀριυὶ Οὐ αἰΐο5. ογαϊ!οηἶβ 6 ρϑυμὰ- 
ἰθέΐοπθ ἰπέογργϑίδεϊο (ὑ8}Π1ὸὰ ἃ Οδνίθ! ’θ τὸ δά ἤἥποι μυϊπιαπι ρογάποία 
δὲ απ Ῥτγαθίβι[9η6 Ἰοοαρ  ο ἰββίπια δὲ δηποίμεϊ οι θιι8 ἀοοὐ 881 118 ἴῃ 
ἰυσθπὶ Θπιῖϑϑα ἂῦ Ἠανθίϊο (1862): ἀρὰ “ησίος Τ. Ἐὰν 1 5.84 ἀγβιὶ 
θχαρϑηδϑέϊο οὐδ ομτπὶ δὶ Ποιποπίοαθμι οἱ Ῥδηοσυνοὶ (1808) Ἰιδυὰ 
ἰπῆπιο ἰοοο ἀΐρια. --- Ινδιιάδ} 8πηΐ οἰΐαιη Ἡθτοῖθγακ, ὅπ ἴὰ 
Ἐρ βἐοΙοσΥἈΡ]βΒ (ἰγαθοῖβ (ΡΥ βιῖβ 1813) ᾿βοογαεϊβ ορίβίοϊαβ ὁ οοάϊοθ 



-- ΟἸΧΧΧΥΙ -Ὁ 

Ὀτθὶπαίθ ἀθῆμο ΘΧΟΊΒΒΟ ΘΟΥΥΘοίίοσθα θά, οἱ Κι ϑι} 8, αυἱ Ῥαπο- 
ἐΥπουπι (1890) πὶ ἀϑὰπιὶ Βοβοίαγιπὶ ἐγαοίδπβ (οιπὶ ποία }}8 ΟΥ ]οἰ8) 

οοὐϊοῖθ ὈΥθΙπδβ (αὰ Μαγίέϊηϊο οὐ αὐ!) πηθηιοσίαπὶ ἃὐίθ ΔΊ] Θχι8 οδί, 
Ηἶδβὶ αυοά ἴῃ 8 ρ᾽οββθοῃπιδία ρίυγα ἀθθιιἀα θ880 σϑθῃβι. ΚΘ σϑτὸ 
ἰοχίιπι δὰ νϑύθπὶ ἔοσο σοάἀάϊάϊ Μ ΘΒ Κι 5 ([βοΚγαύθβ᾽ Ῥδηθρυτ ΚΟ, 
Μοϊβίθσσθσκο ἀν σθοῆθη πὰ Εδιηθυ ἴῃ Κοπιπηθηξθτίθι Αὐθρϑῦθῃ, 
[μοἱρεὶς 1903 ΤΘαῦΠθΓγ), οὐΐὰθ Οροτα ΘῪ ΠΙΠΒΒΙΟΤΊΙ ΠῚ Δ] πιη18 ἀθβίϊηδίβ 
ἀοοίίογθβ πἰ 81} ϑιιηὲ Ἰαογαί. 

γον ο ἐδηέτιπὶ ΟΠ ΠΙΘΙ ΟΤᾺ 00 ΟΥ̓ ΪΟΠ πὶ δἰ Πρ Δ Υαπὶ Θά εἰ 98 δυὲ 
{8 8] 1068 ΟΠ δηποίδεϊοηθι8, ἀυδθ ἰμάθ 840 δῆμο 1875 οἰγοιἴοῦ 
ἴοτῖβ ἰπ υὑδβιπὶ Ββοδοίασγιιπὶ ἔβδοίαθ ἱπέθ!] σθηΐθβ ποὴ δαϊυναμξ: ἀθ 
ΡΓουῖθυ5 ΕΠ ΘΙ δὶ συγ δάθαβ, Αἰᾳὰθ δρυὰ 71έαἰο8, αυἱ Ἰβοογαίθπι 
ἢ. πηᾶχὶπιθ υἱάἀθηίυν ἴῃ ἀθ] 1οἱἷβ Πα ΌΘγθ, ργοάϊθσγιιηξ ογαίϊοῃθβ βο]θοίαθ 
οἀθηξθιβ Εἰ, Χ, Βομοίι! (Χ. ΧΙ, ΧΗ. ΧΙ. ΧΥ ΠΙ.)1875, 1881, α. ΜΌ]ΠοΣ 
(ΧΙΝ. ΧΥΠΙ) 1886: δα οιπουΐϊοαμι οἀά, ἀ. Οὐβίηϊ 1875, Ῥ. Ῥρίγϊηὶ 

1810, 1. Βαββὶ 1899, δὰ Νίοοοϊοπι θά. ἃ. θγαῦ 1877; ᾿ῬΡαποργγίουβ 

οἀά. (ἃ. βϑιιι 1886, Α. ΟἸπαᾳαΐηιϊ 1887, αὐ. Ἐοῦϑτι 1888, Εἰ, ᾿ΓΌΤΟΙΙ 1890: 
ΡΙαίαίουβ δ. α΄, ἀθ ϑὅριομθβ 1881; Ασομ ἀδπὰβ δὰ. ἔπθα 51] υ]ο 
ῬΙΟΟΟΪοπηῖη! 18θῦ: 46 ρδοὸθ ϑάά. Ῥ. Ῥχγαΐθβδὶ 1888, ΟἍ, Τίποδηι 1890, 

Αὐθορδριουβ θά, ἴση, Βα881 1897: ορίβίοϊαθ ἴ. οἱ Ὑ11. δά. Αὔροὶο 
Μ. Ναροϊτίαπο 1874 (1 ρβίαθ ἂρυὰ Τϑαθηθγυη); ἀρὰ Ο΄αἰΐοδ: δὰ 
Προιποπίουπι δά, ἴ.. Θυϊομογαὶ 1890: Εὐδροταβ θά, Εἰ. ϑοιηπιον 1817], 
814, 1887: Ῥαμθργτίοιιβ οὐ, Ἐς, Βοιημηθν 1814, 1897, Ῥ Τλιοδβ 1816, 

Μ. ἀτθπουῖ!]ο 1880, Εἰ, Ταὶθοί 1881: Ατομιάδιπυβ θά. ΝΜ, (ὐ. ᾿μϑρτγότοβι 
1874; ἀρυά ἄησίοβ: ἀθ Ὀϊμὶ8 οἀ. ΥΥ. 1. γοοάπουβο 1900; Εὐυδρογαβ 
οἄ. Η. ΟἸασκθ 1891; Ῥαδῃθργγίουβ οἀά, α. ὙΚΙηΒ 1882, 1. Εἰοσθ 
1882, 1898, 1. Η. Ετθοβο 1900; δριά Θγαδθεοβ: Ῥδπορυσγῖοιβ οά, 

Β. Γ. Βυϑούλχα 1880. Ουδο Θαϊξίοποθβ οχ ραῦίθ γϑοθῃβιίαθ βιιὲ ἴῃ 
85 η18 ΠΠ 6] οσαπι αἱ Ιβοογαίθπι βρθοίβπεϊαπι θα πιο γϑ ο Π6 ΡΘΓ Β]ΑΒΒ1 10}, 
Ιδοοδίαπι, ΑἸθγθομίίαμι. [06 νἱνῖβ ἀοοὶϊβ 1118, 41 ἴῃ Θά οπὶθ8 οἱ 
οομηηθηἑαἰ Ομ θ8 ᾿ἰἰπσὰὰ Β᾽ανίοα αἰαπίυγ, ἰπνιβ ἰθοθο, αιοηίδπὶ 
ἐμ 0] ρθη ἐδοιυ αΐθπι 4118 θυϊρίπης ἸρΕΙ. 

ἴαπὶ Θχρὶ σαί ΓΒ 4υδπὶ γαϊομθηι ᾿Ρ86 ἴῃ ἰβοογαίθ θάθηάο βθουίαβ 
81 Π), ΡΥ τὰ αυϊάθηι ἀθοίαυθπι οοἀϊοαπι ομμηΐατη, αιοΐ 811} 1118 ΘΕ80 
Ρθυβροχὶ (Γ[Δ], Θ ΛΠ, ΣῪ Φ). οἵ βαργγοτγιπὶ ψαγιθέαέθμ ρ᾽θηδιὰ θα ῖθθγ9 

ΠῚΘ γΟΪἶββθ, τὲ ᾿ποῃιοῦῖαθ ἰβοογαίθαθ οἰ ἶ0 μαηθ δὸ μϑῃϊξιδ 



-- ΟΧΧΧΥΤΠ -- 

σοσοβοθγθέαγ: βο] 8 αὐέθπι σοι Ἰοῖβ Π' αὐ οὐπὶ Δ ἃτία ποοθββι(αἀΐῃθ 
οοπίμοἴα8 Θδί, ἴῃ ᾿ἶἰβ ἰαπέπιπὶ ΟΥ̓ ΟὨθι18, ἃ ψαῖθικ οοὐάϊοῖβ Θ᾽ τηθιηοτὶα 

νυϊραία ἀροεὶ (Δα Ποπιοπ., αἱ Νίοος!., Νίοοοὶ., ἀθ ρδοθ), τ μθπι 

μαδι, Αἴᾳιθ οοάϊουπι οἱ ἰθβεπιοηϊογιπι ἸΘοίοηθΒ ἴῃ Δρρᾶγαίαηι 

οὐ σαπὶ βϑοιηάπια ἰθχίιβ ΠΙΘῚ ὙΘΓΒῸΒ παππθγαῖ πὶ ΟΠ ρϑηΐου τϑίζα δὶ 

ΡΓαθέθυ 1188, ατιᾶθ οαππ δά τθ8 ΟΥΠΟρΡΤΆΡΠοα8. (αἰ ν αιοὰ νοσαίαγ 

Ραγασορίοιπι, ἃ υοοα] πὶ ο] ἰβίοιθπι, ᾿οὐδοίβππ πηι, ἀσοθηίιβ, ΒρΙ ΓΚ 
οἰθ.) δὲ δ ἈρΘΥ Ββί πιοβ ΠΌΓΑΓΙΟΓΙἢΙ ΘΙΤΌΤΘΒ τοθγα έασ, Ὑἱάθηξ 

ἸΘΥ ΒΒ πᾶ 6880, 188, ΠΘ6 ΘΟΠΠΘΗἐΔΥ 8 ἱπΘΡ 15 ΠΙΥΔυΟσαπι ἴῃ 
σοά οἰ θι15 ρϑιβρίοιβ ια81 ΟὈγαθγθέιγ, πὶ ἀρρϑηάϊσθπι οὐ ἐἰσαπ) το σαν; 
Θ᾽ ἀθπι 16. ΥὙἱτΌσι πὶ ἀοοίουπη ΘΟΠΙΘΟΙΓΆΒ ᾿ΠΒΘΤΪ, ΠΙΒῚ ἔοχίθ νϑυ ἐδ }8 

ΒΡΘΟΙ͂ΘΏΙ ρΙᾺθ. 80. ἔρσσγθ νυἱἀθθδίιν δας ἴῃ ἀρράγαξιι ΘΟΠΙπιο  ἰββὶπιθ 
αουγὶ ροΐογδηξ. ἀοοθηΐιθ ἑᾶπιθη οἱ βρὶγζαβ, «αὶ ἴθ ομρέϊπιο Πἰ01Ὸ 
ΡΘΓβαθρΘ. πορὶθριηέιν, ποία Ὁ ΠἸΟΥΘ 5 ἰδηέιπὶ οποίανι, ἃ απο Θέ ΠῚ 

ἃ τοί δήάβογιρέιπι γὙ8ὶ βιὈβοσὶρίαπι ρου πὲ ἴθ ἀρράγαῖι εἶς 1ΠΠ|Ὸ 
ΟΠ Ἶδαῖιπ!. Αἰαιθ ἰοϑεπηοπίοσαμι ᾿ΘοΐΐοπθΒ Ραιοα5. ΥἹ]Π Ββ᾽ 8, 186 

θαι δ τοῦ ᾶπι ᾿βοογαίθαμπι πθήὰθ ἃ οοάϊοαπι διιοίογι ἐίθηι 
ἀσουγα 8 ΘΟ ΠΟΒοθπἅπὶ }}1ΠΠ8 ΡΓΘΕΠ β8ιηΐ, ΡΓΌΓΒΙΒ ΔΌΪΘΟΙ (6. σον 
«μιοά ἀϊεϊίαν ρΡαγαρορίοιη. γατδη8). 6 τοϊϊψιια δυΐθπι νανιθίαίθ 
ΟΠἢΐ οὐ οοὐϊουπι οὲ ἐθβέϊιμι, απ} φαϊάθπι πιθηιουίαμ ἰβοογβέθαπι αι 
νϑυθιπι ἰδ ἀανθυαηὲ, ΘΧχ ἀρρδγαίαβ οἱ ἀρρθηἴοἷβ ΒΘ πέϊο υϑὶ πὶ σΟμ ΟἾ 88. 
Εχ ῬΔΡυ "5 801} ΒοΓΟΙ ΠΘΠδῖ8 μυΐου οὐ Αι πουβέϊθιιβ ορπηθ ΘΟηΒθι- 
ναί! οσο(ζίοσιιπι ἰπβίασ Παροηάϊ δαπΐ; πνυϊ]!αίοσαμη Ἰοοίΐοθβ ποΐδὈ 68 

ΟΠΊΠ68Β, οὐ πιδὶ οαπὶ ἰθχίαᾳ οοπγθηλιηΐ, ἴῃ ἀρραγαΐι βρη οδηάαθ 

θΥδηί. 

Τοϑεπιοιΐα δὲ ἴπ ἰοχίιιβ πα ρῖπθ δὲ 80} ἑθχέι δά Ἰξα Θβθθ δηϊπιδά- 
γογίθβ. ἴὴ τη 6 ῬΓΑΘίθυ ᾿ρϑίιβ ᾿βοουδὶϊβ ἰΙοθοβ 6.6. σ᾿ Πιΐη08, 108 

ΑἸ1ΠῚΒ. ΘΟΙΏΡΙΘΥΪ ΡόΌ586. 11 Θ πη ἰββίηιθ οοποθᾶο, οἰ υϑάθπι ἀθίαεϊβ βου ρίουθ8, 
ΟΥ̓ΔίΟΤΘΒ Ῥγδοβου πη, δηποίαν!, ἃ ἂὉ ἰβοογαίθ δἱϊαυϊά ἱπιϊ βίο 
πμξαϑι βαηξ δὰΐ βὰ8 --- αΠ0ἃ ΤΑΡΙΒ. Δοοιαϊξ --- ᾿βοογαῖ! ρυδθθαθυιηΐ 
᾿πη δα. ῬΡ]αίοπθπὶ ἀὰΐθπὶ οοπϑυ! ο πορ᾽ϑοίηπὶ ἴθγσο υἱάθοϊβ, αυΐα 

Ἰσσοῦ ΠῚ πϑοθβϑιἐο ρ᾽ουγαθιαθ ἀἀπηοάππι ἀπ θα θδὲ. 800 ἰθχέι 1108 
Ῥο ϊββίπαηὶ ἰοοῸΒ ἀἰθβίρπανὶ, αὐ ἃ Βουϊρίοσο ἀυο} θὲ οχ ἰβοογαΐθ 
δ Ὑϑυθι πη] ΘΧΒΟΥΡΙ βαμπξ ΟΥΔΙΟΥΙΕ ΠΟΠΙΪπΘ δὰΐλ ρροβιίο δὲ 

ΡΓΔΘίθυΤἶβεο. Αἰαθ ἀβίθυϊβοο (7) ᾿πβισηα πη: ἐθβεπμηοηϊα, ἴῃ ααϊθυ 
᾿βοογϑϊβ γϑυθα ΘΧχ ἰθϑέϊι πὶ ΘΟΠΒΙΠΠῸ ΠΟΙΠΪΜ] νἱάθηξα πνΐαία Θ8860. 

αὐ θὺ8Β ἰοοϊε αἰϊο8 ποηπ}}}]08 δάϊθοϊ βυΐουῖβ ποία ϊβ ΒΟΥ ρίου  θ118 

ἱπιϊξα 0116 ΘΧΡΓΟΒΒΟΒ δὲ 5᾽ Π|}}}8 ἀυρι θη βθη θη ξαβ, αλὸ ἀρὰ Δ]105 δὲ 
ΒΙΡΟΥΟΥΘΒ. ἀπ ΡΟΒίΘΓΙΟΥῸΒ. ΤΘΡΘΥΙΠ 1 δὲ οὐπ ᾿βοογαίοὶκ ἡ] 0 τηοὰο 



-- ΟΥΧΧΧΙΧ --- 

γιἀθηΐαν ὁοπϊποΐϑο θ8βὸ. ϑ'ϑα σὰν 16. οὐγοαβ. ΔΙ] οκ6. σοπίθῃ 619, 

ΡΓΟΥ οἶδ πὶ ἤᾶηο ἴδηι 16 ΠΥ 0 ὩθΒΟΙ ἴα πὶ 6556, ἀπ πάἀοαυ ἀ θη) ΠΘ 
ΑἰΠ ἢ Ἰββίπηιιβ αυ θαι πο οὐιοῖο ΟἹ] Β ΠΙΙΠΊΘΥ 5. μοϊοβί βα βἔδοθγο. 
Νιπίσιηι δι γαγῸ ἰιδοβιίαν!, ἃΠ ἰΟΟΙΒ Δ] 1418. ἴᾳτθ αὦ ᾿Ιβοογαΐθηι 
ΓΘ θυσία ἃΠ βοηἰθηεϊα ααοἠαῃιπιοίο ΘΟΠΒ᾽ ΠῚ} 15 ΠἸΘΙπογα δ ϑββθὲ ΠΘΟΉΘ. 

Ὑ γόσιαι ἀοοίοτγιιπι, ἀποῖ ἡυϊάθπη 810 ᾿πιάϊοϊο αὐἱ υἱάθγθηι, ἀθ 

Ἰβοογαίθ βία. ἀπ ρθηθυ ρθε γβοίαν: δὲ ἴῃ ἀπ ποία ἢ] θ118 ὈΤΘΥ 881 Π1Θ 

ΘΧορτρβι. Αἴχιθ τϑπὶ ᾿ΐα σθεαϑὶ, αὐ αὐὰ ἴῃ ᾿βοογαΐθ οπιθπάδηδο οἱ 
δηΐθ ΒοΚϑυῖπι δὲ ροβὺ θὰπὶ οἰϑοία πη 581} ἴδοι ]θ σοπϑριοἰαίαγ. Ναπι 

᾿ηἰαβίῃπι 6886 ἀὐχὶ ὈΓΊΟΤΘΒ ΠΟρΡΊΘΡΘΓΘ, 40] ΠΙΘΠΊΟΤΙα ΡΘΒβιι πη δία τὶ 

πλ}} 8 ΘΧ ἱμσΘ ἢ ἢ] ΔΟΌΤηΪΠΘ ΘΟΥΤΘΧΘΙΙἢΐ: ΠΟΤῚ ΘΟὨΘΟΐΠΙΓΆΒ ΡΘΤ 86. ΠΟῚ 
ΠΪΠΟΤΘ Τοβρθοῖὰ αἰρτιὰβ Θ886 αᾶπι ΠΟΥΪΟΙΪ 8] 118 σοπδπλπα ρΡαϊἰθί. 
Αο ἰαπηθη ηπδηξα! πα ἴῃ ἰοχίι συν θ᾽ ΘΟΥΓρίο σἱστόσὰπι γὙ6] ἀοοι ββὶ- 
ΠΊΟΓΙΠῚ Ββᾶρϑοϊίαβ οοὐϊοι πὰ ΡὈΓΑΘΒ 118 ἀθβιϊξαϊα ΘΟΥΤΙ ΘΟ Θ Ροββίί, ἴῃ 

[ϑοογαΐίθ ραμαπὶ θὲ πιδηϊ θβέμπι ϑδί; ΘῸ}8 ΤΘὶ ΠΙΘΠΊΟΤΘΒ 8[πὲ 1ϊ, ΠΠΟΓΆΠΙ 
ἐθηιθτατῖα ἴῃ οοπθοίαηάο ᾿Ιδ᾽ 40 πιοάοτγδίϊομθ δὲ τηοάθϑῆα ἱπάϊρϑί. --- 
Αρραγδίαπι οὐ ἰοαπὶ ἰἰὰ ἀϊσθβδὶ, ὃὐ αιοιηοάο φάϊΐοῦ αυΐϊβαθθ (8 
ἀποφαοααθ ἰοοὸὺ ᾿μἀϊοανουῖ σογηδίαν, [ἢ 40 π6 Ἀρρθηάϊοθι ΘΥΟΪΎΘΓΘ 
Ομ  ἔα8, ἴῃ αᾶπῈ ργαθίου οοηϊθοξιγαβ θἐϊαπὶ οἀ  Ἰομ απὶ Ῥυ]οσαλ ᾿ΘΟΙΟΠ ΘΒ 

οοὐϊοϊθυβ ποὺ ἢτπιαίαβ σοηΐουβθεη. Εὦ υἱγοταπὶ ἀοοίογαπι ΟΠ Π]6η- 
ἰαἰ!ουῖ θα δαΐθπη τοὶ ἰσίοβθ ϑηοίανϊ, 81 ἡτᾶϑ αυἷβ 4ἀθ ἰοθὸ αἰΐᾳιο 
ΓΑ ΟΠ 68. ΟΥΟαΒ. Ργοία. Ομ08 ΥἹΤΌΒ, 81 ἰθοϊϊοπθπι αἰϊχαδιη ἀρθυῖθ 
ΔΙΠΡΙΘΧΙ 8υπὲ, ΠΟΠΪμ6 πο Βιρ ΠοαΥ, 51 Ταίοηθ8 ργοθβδὶ βαηί 

ἈΠ ΪΡ 88 δὲ σΟΠἐγδτ 8, ποΐμ} 8 οἵ,“ αι ,504. οὔ“ ποιηΐπὶ δα 18 

ἀθθουῦῖρβὶ. ἴρβθ. βϑηϊθηξαπι πιθαμ, αυδηΐαπ) αὐϊάθπι σοπιπηοθ ἤθυὶ 

Ροζυϊξ, ῥϑιοὶβ ἀθίθμἀι ἀξ Ἰοοὶβ ΘΟὨΒΙ 18 δα αιϊβ αι ΟΥ̓ΔΙΟΥῚΒ 
οοηϑαθίμα 6 ΒΘΥΠΙΟἢΪ8 ὈΓΘΥῪ 881 16 ΘΧΡΟΒιΐδ ; ΟΠΊΪβὶ ἰδ θῃ ΟΠ ηἶδ, 4186 γ6}- 
Ὀοτγαπι Θχρ οαέϊοιὶ ἐδ πέπιπν ἰπβουνῖγοπί. Ηδέΐομθ5 τ γ ΠΠΉ]ο88, απδκ Β] αββὶι8 

ΠΌΡΟΥ ἰδ ἀϊποβθ ἰπ πὸ ἱππέα, ρίδηθ πορὶθχὶ, ἀαοηίδπι αιᾶπι 8118 668 

β'πέ τὴ πὸη ἔπρὶξ, αὶ ἀθ᾽ παπιθγόσαπι ἰμ 4016 6. πδέιγα ἴῃ ΒΘ θπ δ πὶ 
Β]αβϑῖὶο οοπίέγατί πὶ ἴᾷπι ΡΪποὸ ἀαϊ πα. δΏΠῸΒ αἰβραΐαγθεῖπι (416 
Διΐδἥηρθ ἀθγ τῃρίογίβομθη Καπβίργοβα, Δα τὺ. ἔ. οἰα88. ῬΒ1]0]. ϑαρΡ 6ηι. 
ΧΧΎΠ 1901 μ. 233.|50, οἵ, οἴἴαπι Εαδν, Βου πον ΡΠ] οΙοσ. Δ οοπθη- 
Βοι ν 1900 00]. 1651). 

Ηθβϑίαε αὐ οἱ ϑαϊϊοηθβ δὲ σοπιπιθηἑαἐϊομθβ οὐ ἐἶοαβ, 0188 ἴῃ 

ἰβοογαίθ γθοθηβθηᾶο δα θυϊ, αἰ σΘπίθ θηυπηθγθιῃ. Εἰδθ ἐδπιθῃ ἀἶββου- 
ἰφἰϊομθθ, αυ8θ βίπριϊοβ ἐδηΐαπὶ ἸΟθῸ8 δἰ ρϑγιηΐ, ἴθ ἀρρδγαία. υϑὶ 

ἴῃ Βρρϑπάϊοθ οοοδβίομθ ἀδίβ οοιηπηθηοσαίαθ αὰξ ἰῃ οδρὶύο ΕΥ̓. δὰ 

ΟΓΔΙΪΟΠΘ5 5ίηρσαϊδβ ἰδ αίαθ βϑαπέ. 
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ἙΔιεἶοπο5: 
Ποπιοίτίὶΐ Ομ δ οοη ἀν ἴδ οαἰϊο ᾿υίποθρβ, Μά οἸδηὶ 1498, (011. 200 ἴῃ 
45 γηδί, σΌΠῚ 8 ΓΡῚ 5 18 158} Ππι}5 ({{1..10, 84 ναοῦδ). ϑυθδβουίρίίο {0 Υ], 

αὐἱ εἰτα]ο οατοί, ἤδὸς οβὲ: ἐτελειώϑη σὺν ϑεῶ τὸ παρὸν βιβλίον ἰσοκράτους ᾿ὲν 

μεϊδιολάνω διορϑωϑὲν ὑπὸ δημητρίου τοῦ χαλίχονδύλου τυπωϑὲν δὲ καὶ συντεϑὲν 

ὑπὸ ἐρρίίκου τοῦ γερμανοῦ χαὶ σεβαστιανοῦ τοῦ ἐκ [ ποντρεμούλου τὸ δ᾽ "ἀνά- 

λωμα | πεποιήχασιν οἱ λαμπροίτάτου ἡγεμόνος με διολάνου γραμματεῖς βαρϑολο- 

μαῖος σχύασος " βικέντιος ἀλίπαντος  βαρϑολομαῖος ῥόζωνος ἔτε: τῶ ἀπὸ τῆς 

χριστοῦ | γεννήσεως χιλιοστῶ τετρακοσιοστῶν ἐνενηχοστῶ ᾿ τρίτω μηνὸς ἰανουαρίου 

εἰκοστῇ τετάρτη. 

ΑἸ Αἱ ἐπιστολαὶ διαφόρων φιλοσόφων ῥητόρων σοφιστῶν, ΕἸ ΒίοΙλ 6 αὐ ΥΘΥΒΟΓῸ ΩΙ 

ΡΒ ΟΒορΠΟσιπὶ ογδοσ τ ϑίογ μι, Ὑ0}}. ΠΠ ἴῃ 45, Ὑδηθί 5 1499, --- [50- 

οὐατΐβ ορίβίοϊαθ οὐΐο --- ἀδοβὲ δρίβίοϊα 38 Ασομ δι ι πὶ --- Ἰοσαπίυν ἴῃ 
τοὶ. 1 ἢ 40|51. 

ΑἸάϊΐ οταιίοηθα ἰβοσγδί 8, Υ ποι ϊς 1518 ἴῃ 10]. ([βούγϑιϊβ ὁγδιϊοπθβ ὀχβίδηϊ 

ἴη ΡϑᾶβΕ. 191 ρμυἱογί 8), ἴῃ {ἰ]οὸ ϑθο: Ισοχρατοὺς λόγοι. Αλχιδαμαντος, 
χατὰ σοφιστων. Γόργιου, ἔλενης δγχωμιον. ἀριστείδου Παναϑηναιχος. Του 

αὐτου Ῥωμὴης εγχώμιον, ΙΒΟΟΙΔῚΪΒ Ογαϊίονθϑθ. ΑἸοίἀδηηδη5 οηΐτα Οἰσθηρ[ 

ιηϑ ρα ἰβίσοβ. Οονρίδθο ἀδ ᾿ἰδπὰ 8 Ἡδίοπαθ. Αὐἰδι 8 ἀθ Ιδυδίθι8 ΑἸΠ6- 
Ὡδγαπ. Εἰυβάθη ἀρ Ἰδυἀ 8 γ 18. ἘΟΠιΔΘ. --- ΙΒΟΟΓΑΟΪΒ 80 ΒΟΥ ΡΕΪο [ἢ 
Ρ. 191 πδθοὸ: Ὑϑηθε 5 ἃρυὰ ΑἸάπηι, οἱ Απάγθαπι  ΒΟΟΘΥ "ΠῚ ΠΊΘΠ56 ΡΤ]. 

ΜΌΧΠΙ. --- Τοῦ τὶ θυ βου ριίο ᾿. 161 (πο 367) δθο ρμοβὶ Αὐσἰβιίθ μι: 
Υϑηθ 5. ἰῃ ΔΘ 5 ΑἸαΐ, οἱ Αηάγϑδο | βοοουὶ. ΠῚ ποπᾶταῃ Μαὶ, ΜΌΧΙΙΙ. 

Ηϊοτοηγπιὶ ΙΓ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΑ. [5οργαϊΐϊβ βογὶρία, αὐδὸ 

φυϊάθια. πᾶης θχβίϑηϊ, οἵηπίΐα, Οτδαθοο- αἰΐηδ, ρΡοβίγοιηο τοοορη δ: ἃππο- 

ἰδ. οπ 8 πονΐβ δὲ δύ {|5 ΠΠ᾿υβ ταΐδ, δε καῖ ο Βα 6 ὩΘΟΘβΒΆΥ 8 ὃχ- 

μοί. Αὐἀαϊτὶ βυπὶ τόγὰπι οἵ νϑγθοταπι ἸΟΘῸΡ οὐ ββί πὶ ἰηἀΐςθ8. ΒΑ βί] 686, 
ὃχ οἴἶδοίηα Ορογίηΐδηϑ Α. 1510. ν0}}. ΠῚ ἴῃ [0]. (φοηςίποὲ νοἹ]. 1.: 12 ρμᾶμ. 
ῬΓΔΘΙΆΚΙΟΠΪΒ. ὁ 788 001}. ἰΘχίιβ ὁ 19 ρᾶρο., ἱπαϊοίβ; νο]. 11.: 8 ρμᾶρρ. Ρῥγϑδ- 

Ταϊϊοπἶβ ὁ 846 60}]. ὁομηπιοηίατίοτιι αι ὁ 832 ρϑρα. ἰπά ο 8), 

Ηδητίοὶ δεορηδηὶ, ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΛΌΓΟΙ ΚΑΙ ἘΠΙΣΤΟΛΑΙ. βοογδὺβ ογὰ- 
ἰἰοηθβ εὐ ορίβίοϊδο, οὰπὶ [,δἰΐπα ἰηΐογργοίδιίοηθ Ηἰθγ, 01), 80 ἰρ80 

ΡΟΒίγοιηπι γϑοορηα. Ηδηγν. ϑίθρη. ἰῃ βοογαίθιῃ  δίγθ86. 11, ἀὈΔΓᾺ ΠῚ 
ἀη8 ΟὈβογνδίίοη θα Ηδυροσγ  Οηἶ8. ἴῃ δπάθπη οχϑιηΐϊηδί. Οοισίδο οἱ Ατὶ- 
Βι1ἀἷβ αυδοάδηι, οἰ πβάθπι οὰπὶ ᾿ἰβοστγαιοἶβ ἀγρσαπιδης, ΟὉ}}. Οαπίογο ἱἰπίου- 

Ῥγοίθ. Εχουάθθαὶ Ηδησίουβ δίθρῃδπβ Αππὸ ΜΌΧΟΠΙ (πη 1ο]᾽ο: μᾶρᾳ. 8 

Ργδοίφ!οηΐβ ὁ 497 ϑοογαιβ ὁ 131 Αὐἱβεαἰβ οἱ σονμίαθ ὁ ΧΧΧΙΝ νἱζατυι 
Ιβοογϑ 8. 1 8 ργδοίδιἰοηἱβ ἡ οΙ ἤβδηδο οἱ ἰυἀϊοίοτι πὶ γοίθγαπι ὁ 31 ἀϊαὶν  ὈΔΥαϊη 
ΒΙΘΡΉΔΩΪ . 18 παῖς }5). 
Ο, Ε΄ Μδιιπδοὶ, ᾿βοογαι 5, Πουμοίτ! σγάοης εἰ ΜΙ ἢ δο] 5 ΟἸγοδθ αἰϊᾳαοί 
ορίβίοιδθ, ἤθὸ οὴ Ὠίοηΐβ ΟΠ τγυβοβίοπιὶ ογαίίο περὶ λόγου ἀσκήσβως, ἈὈΔΓΓ πὶ 

ὃχ οὐσάϊος Ἡδὶπιβίδἀϊθηβὶ ραγίίπὶ ὁχ οοάϊοίθυβ ΜοΒαθΘηβὶ 8 οἀΐαϊ οἱ 
ϑηϊηδ νϑγβίοπϑβ δαϊθοίί. Τυρίβ {πὶ γογβἐδὲϊβ Οκθβάγοαο Μοβαιθηβίβ 1176. 

ΑὐΠᾶπαϑὶϊ ΑἜΡΘΥ, ᾿βοοιϑεϊβ Ορθτα οἵηηΐδ αταδοδ οἱ ἰδἰΐηθ, οὐπὶ τοῖ- 
βίοπθ πούϑ, {γἰρ!1εἱ ἰπάΐοο, ναγίϑη 5 ἸΘοιοπἰ θ8, οἱ ποῖΐ8. ν οἱ], 11], 

Ῥαγίβιἰβ 1182, Ἐ. Α. Ὀιάοί ᾿᾽αἰπό. 
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ΜΠΠοΙΐ ᾶηρο, ᾿βοοταιβ ΟΡοτὰ αα8ὲ Θχβίϑηϊ οἴμηΐα ἃ ΟΡΕΠΙΟΤΌΠΙ 
ΘΧΘΡ Ἰοταη ἤάθῃη οπιοπαανίί, νατγίοίαίς Ἰθοϊίοπίβ, δοϊηθά γ βίο Ότι8 
οὐ 8, Βα ΠΩ πη τ} 15. οἱ ἱπύΐσο ἰηβίτυχίί, Ηδ118 ϑδχοηθμῃ 1808, ἰῃ Πἰγανία 
Ηδιηπηογάθϑηδ. 
Αὐδιπδπεὶΐ ΟΥ̓ 15, ἰΙσοκραάτοὺς λογοι καὶ επιστολαι, μδτὰ σχολιων παλαίων. 

Οἷς προσετέϑησαν σημβιώσβις χαὶ τῶν Αὐτοσχεδίων στοχασμῶν περὶ τῆς Ἕλλη- 

νικῆς παιδείας καὶ γλώσσης ἀχολουϑία. Φιλοτίμῳ δαπάνῃ τῶν αδελφων Ζωσ'- 

μαδων, παιδείας ἕνεκα τῶν τὴν "Ἑλλάδα φωνὴν διδασχομένων ᾿Ελλήνων, γ0}}. 1, 
Ραν βϑἐΐβ. 1801, Ε. ὈὨϊάοί. 

Απάτγοδο Μυβίοχγυαἶβ, ᾿Ισοκρατοὺς λόγος περι τῆς αντιδοσεως, ἤδη πρῶτον 

εἰς τὴν ἀρχαίαν γραφὴν διασχευασθϑεὶς χαὶ ὀγδοήκοντα περί ποὺ σελίδας ἐπαυξη- 

ϑϑίς ̓  εν Μεδιολανω 1812, εκ τῆς Τυπογραφιας ἴ.Ο 1 Δεστεφανου. 

(Απβ6 }11 Μα.), ΙΒοσγαῖ 8 οὐδίίο ἀθ ρου δίοηθ, σἶ 8 ΡΘΥΒ ἰ 5 6.5 ΡΥΪΏῈ ΠῚ 

ΟΥάθοο ράϊία Ὁ πάτο Μυβίοχγαθ πὰπο ὑτίμθι [,Α0}1η6 Θχ ἢ θοΣ 80 
ΑΔΟΉΥ ΠΟ [πίογρτγοία αὐἱ δὲ ποίδβ οἱ Δρρθηάίσθβ δάϊαηχίέ. ΜράϊοΙδηὶ 

1818, 1. Ρίτοίϑ. : 

Φοἢ. Καϑρ. νοπ ΟΥϑ!ϊὶ, ἰσοκραάτους λογος περι τῆς αντιδοσεως ΥΟΥΥΟ]]- 

ϑίβη σέ ΠΟΥ Θρο θη σορ Απᾶγθαβ Μιβίοχγαοβ, γον θοββοτί, πε ΑἹ- 

τ δτκαῦρθθη απ ΡἈΙΠΟΙ οσίβομθη Βυϊδίθη Ὀθρ]οἰἰοί, Ζἄτγιον 1814, ΟΥΘΙΙ, 

ἘΔ 8811 τηὰ Οοιιρδρπίο. 
[ππ8ὴ 6118 ΒΕΚΚοΥ, Οταΐογοα Αἰ οἱ, ἰοπιὶ ΠΥ (ἑοταπβ Γ΄. ἰπ ΤΥ ραγιἰθ8), 

Οχουΐ! 6 ἐὑγροργάρηθο ΟἸαγοηδοηίϑηο 1892 .28: ΙΒοογδίθβ ἐπ υοἱ. 1]. 1828 

οχϑίδί, υὑπηθ Θχρυθαϑὶ βυηξ 

πη δηι6 118 ΒΟΚΚΟσ, Οταΐουτοα Αἰεὶ, ν0}}. Υ, Βουο! πὶ 18938,24, 06. 
οίπιθυ: ᾿βουγαίοβ ἴῃ σγό], ΠΠ{. 1828. (Ἰπάϊσθπι σοἀϊςτη νἱάθαβ Ὗ. ν. 698, 

Αἀάρηάδε οὐ ον αουα Ὑ, ᾿. 096: εἴ, Ὑ Θβίθυ δ 1882), 

Ουἰ οι ἰηαἀοτῖ, ᾿βοογϑι 8 ογδίϊουοϑ. σὰπὶ ργδοίαισηθ. [ἰρβίαθ 890, 
Β, ἃ. Τουῦποτ, (οἴ, ΝΥ οβίουδηη 1882: δα θη οὐπὶ Βοκκουίαπθα δε 

᾿ϊειογαι ἔδτθ σοηρτγαδηΐθην ραββίπι Δα 1), 

σα 1 Πιηάοτῖ, ᾿βοογαι 5 Ῥαποαγγίοσυβ, (απ ΜοΥΐ βυΐϊβαδ. δῆπο- 

ΔῈ] Οη 5. Τἰρβῖίδο 1896, ΠΌγατία ἊΝ οἰἀπιδηπίαπα, α. Ἐοίπιον, (εἴ, Ὑ οβίθυ- 
ἸΏ 8ὴ} 1882). 

Οὐ 61πὶ|}] δίορπαῃ!ϊ ΠοΟῦΒΟΙ;, Ογαίοτοβ Αἰ οὶ οἱ αοὸ5 δ. γνοῦύϑῃΐ 

Βορῃἰβίαθ, ἰοπιὶ ΧΥ͂Ι, Ποπάϊηϊ 1828, 1, Κι Ῥονθ. [βοογαίθβ ἴθ ἰοῖο [{Π|.: 
ἰβοσγαι 5 αὐἂθ δχϑίδηίς οπιηΐα, ἰηαϊοῖ 8, νϑυϊθίαία ἰθοίίοηΐβ, οοπίίηνα 

ἰξογρτοία θη 1, Γη8., 50 Π0}}18 αΥὐϑθοῖβ, δοίη θι5 ναυογαπι Π|πϑίταν , 

Ῥγαθῆσυπίανγ Αἀνογβαυία πὰης ρυίπηαπη ΡῈ] ἰοὶ ἰυγίβ ἤδοία Ῥοίτὶ δὶ 
ὈοῦγΘθα. --- Ιηϊογρτοίδιϊο [ἰδ ἰπθϑὲ ἰῃ νοὶ]. ΧΙΝ. (οἵ, Τ οβίθυπηθπη 1882 : 
ἸοοξοΘ5. 80 οἀϊξοπο Βεοκκοτγίϑδηα αἰβογορϑη θα οποίανυί ΟΠῚΠ68). 

ἴῖο. ἤδθυν. Βτϑηιί, ἰβοογαῖ5 οὐδ 5. οοπιπθηΐξατὶ 5 ἰπδέγιιοίδθ. ΑΓΒ 1. 
(Ραηοργυτγίουβ, Ατγο ίἀδίηβ, ἀθ ρϑοθ, Τγαρθς118)}: ἴῃ ΙΔΟΟὈΒΙϊ οἱ Βοβεὶὶ 

ΒΒ] οἴ δοα γᾶθοα Β ΧΙ͂Ν. Θοίῃδο οἱ Εγίογαά δ 1881, αὐ]. Ηδηπ ἢ 8. 

δ" 

Ιο. Θδοτνρὶϊ Βαεαίζοτ, ᾿ϑοογαίίβ Ραηθργτίοιβ. Ουπλ ΜοΥΐ βυΐβαπθ 8ηπηο- 
ἰδιίοηΐιι5 οὐ άϊξ Ετά, Αὐρ. Οαϊ!. ὅροι. Βαϊο αἰΐοτα δμθηδίίοῦ οἱ 
δυοσίίοῦ. ἰρδῖδα 1331. ἀρυὰ οἰ ἀγαβηηο8. (οἵ. Θϑϑῦρῃε 1882). 

αυβίανὶ Βαἀυδταϊ ΒΟπ ΒΘ ΘΥ, ἰβοογα 85. Ατὐϑορϑαίἰουβ. Οὐ ρυίογαω 

οὐϊογχ ἃπηοίδιϊ οι! Ὁ οἀϊαϊς βυλβαὰβ ηοίδβ βάϊδοϊ, 1 ρβίαθ 1832, 

Ο. Ε΄ ΚοΙδηη. 



921) 

22) 

29) 

258) 

30) 

28) 

εξ κῷ, “- 

80 Ῥω 

91 ψῃ- 

- ΟσΧδ!! -- 

Ι0. θοοτρὶϊ Βαεαίίον οἱ Ἠρυπηδπηὶ ὅδαρρο, Οταίογας. Αἰ οἱ, Ἐθοθη- 
βιθγαπὶ, δα ποίδυθειηί, Βο} 91 ἃ {γαρηιθηΐα ἱπαΐσοιη ποπιίηαι δἀαἰἀογαπῃί. 

1 ρμᾶγίοε, Τα 1889:80, ΠΏΡΘΙ518. ὃ). ἨΟΘΉΤΙ: ᾿ΙΒοσγαίθα ἰπ ρατίΘ 1. 1889 

Ρ. ΥἿΙ εὐ 149,324. (οἵ, Βα] δη 1842), 

τι. ἃ, Βείζον, βοογϑ 5. οὐδ ΟΠ 08 οἱ ορίβίοϊθ, Οσάθοθ οἱ 1δτἴμ6, (ΗἸΘΓΟΙ ΥΠὶ 
ὙΟΙΠΙῚ {(γαπβιαιίο τοῆοία οἱ βυρρὶοία οδὲ 80 Εν Α. 1. ΑΠΥΘῺΒ). ῬΑΓΙΒΠ 

1846. Α. Ε, Πιάοί. 

Ουβίαν! Εαἀπαταὰϊ ΒΟΠΒ6Ί ΘΓ, [βοογας 5 οὐδ οπθβ τοοορηονς ργαϑίδ 8 

οδί ἰηάίσοι. ποπιΐπθ δἰ ἀἰα τ. ΤΠ νο]}., 1ἰρδῖίδθ 185], Β, ἃ, Τϑαῦηρν. 

(εὐ Κανβοὺ 1856). 

Θυβίανὶ Εἀπάαταὰϊ ΒΟΉ ΒΘΙΘΥ, ᾿5οκτγαίοε᾽  ουκο, Οὐ θυ ἶβοιι απὰ Πϑυΐδο}. 

ΒουΙο ρί, θουβοίχε ἀπαὰ οὐκὶἅτι. 1. ΤΠ 61}; Ραποσυ τ Κοβ απ ΡΠ ρρο5, 

11. ΤΉΘΙ : ῬΙαΐαί Κοβ, Αὐο ἀδπιοβ απὸ θα ἅλον ἰδ Εγθάρη. [οὶρχῖα 1854, 
Υ. ΕὨρΟΙ 8}. 

Ε. Μ6.] θυ, ᾿βοογαίθβ. ῬδηΘρΥΎΤΙσΒ 6 ΑΥδοραρί(οπ5, Μοὶ ἀδηΐθοκο- 

πἰηρθη τη ΗδιοΠοηβίθίη, ΒΘΏΒΘΙΟΥ ὁ ΟΠ οί. ὁ οὶ οἰσθὴ ὑρ- 
θυ κί σθη υἰΐσορόνθῃ, Οατοπίη θη 1801, ἔγνϑη (ς Μ. νᾶ ΒΟ] εἶ 5. ἨοΙἐβοιμδ, 
(Εὐ  οἶβ ναυ θαι θπλ ἃ Τ᾽ στ  σθηδὶ ἡοίαν!). 

ΑὈΡΌυΒΕΙ Οαγίθ! ον οἱ ΕΥ̓ δὶ! Παντοῦ, [,6 ἸΒΟΌΙΓΒ ἢ Βοσγαῖθ 88} 1]- 

τϑὗτηθ, τε ]ό, ὅν ΑΕ Π] ἀο515, γαίας οὴ {γαποαὶβ ΡΟῸΣ ἴὰ ρΥΘἑγο ΤῸ 8 

μῶν Αὐριβίο ΟΔΥ  Ἶογσ, γσονὰ οἱ ρα} ὁ ἄνὸς 16 ἐοχίθ, ἀπὸ ἰπἰγοσποίίοι οἱ 
(65. ποίοβ μᾶγ Εγποδί Πᾶνε, αν 1802, Πηρτοτῦῖο ἰπηρύτία]θ. (οἵ, 61} 
1868, ὅδιρρε 1860). 

Ι. αν ἰπἰ ϑαηάγβ, ἰβοοταίθβ, Αὐ Βοπιοπίοσι πὶ οἱ Ῥαηθαυγίοι5, πίοι, 
Οχίοναἃ ἀπ δι τί ἀχὸ 1868, Εἰν! βίο. 

Βπάοὶρηὶ Ηθγολιον, Ἐρίβίο! στρ Οταθεὶ: ᾿βούγας δ ομρίβίοϊθ. μ. 

ΧΗΝΊΧΉΝ οὐ 819,36. Ῥαγδ 5 1813, Α. Εις ὈΙάοί. 

Ετίάἀοτίοὶ ΒΙ855, ᾿βοογαι 8 ογαϊοηθθ. Κα οπΒ ΒοηβοΙ ουίαπδο οὐ ἰο 

βιογθοίγρα αἰίογα. ΕἸ ν ]]., Πἰρβίδθο 1818,19. Β. ἃ. Τδαρηογ, (ὈΠπἰπὴα ἐπα ρυδδ8ίο 
1904; οἵ. ΗὰῸρ 1878, 9}.4600}0 1880: νο]. 1., ΑἸΌΓΘΟΙΙ 1885: νοἱ]. 11.). 

Βα ο ΠῚ δα] 6 ὴ βέρι ἢ, Δυβρονδ!ο ἤράθῃ (65 ΙΒοκγαίθβ, Ραμα υ τί ΚΟ 

αι Αὐϑορδρί κοβ. (6. 1. 1849, 11. 1828, ΤΠ]. 1864, Κ΄. 1814). Εἰηΐὸ 
Αὐὔἴαρσο δβουρὶ τὸ Καὶ ποθι π]αναῖ, Βουηη 1882, Δ οἰἀμπηδηη, (οἴ. 

Βυμ] θη 1849. Καγϑοῦ;: ΜΌΠΟΠΘΏΘΙ (ΘΙ τίΘ ΑἸ ζοίσθ 1851 μ. 188,92, 

195.2300, Καγβοὺ 1855, 98 000 1816, ΑἸΌΤΘΟΝ 1885). 

Οἰτου 8 50] οἰ θυ, ᾿Βοκταῖθα Αβρον ἢ! ἤοάθῃ. Εὔτ θη ΟΠ ΘΌτγΔαςΙ 

οΥκΙ ἃ, Ετβίθε Βᾶπαομοι: [Ἂἢ Πριμοηἶ Κο8), Ευδιογαβ, Αὐθοραμ κο5. (δά. 
Ἰ. 1859, 11, 1814), ιν εἶῖοβ. Βδπαἀσῃθη: ῬδηθαυτΚοθ ἀηἃ ΡΆ Πρ ρΡοΒ (6. 1. 

1800, ΠΠ.- 1815). Ὀγίι6 Αὐἥαρο ὑδβοῦσὲ νὸη Μὰχ Ομ θ᾽ ἄδγ. [1 οἰρχία 

18588.80, Β. ἃ. Τουῦθηθν, (εἴ, δυσμοηβίοίη 1800, ΒΘΏΒΘΙΟΥ: Φαν ὔσποΥ ἵ, 

οἶδβ5. ΡΗΠοΙοσίο ΠΧΧΧΙΙ 1800 μυ. 121,38, 28ς0}} 18160.11, ΑἸΌΥΘΟΙΝ 1890). 

Βταποηΐβ Καὶ], ᾿βοκιδίθϑ᾽ Ῥαπορυτῖκοβ. Εἂν ἀθη ΒΟ] σ γα ΠΟΥδι8- 

αορθῦθηῃ. [ἰοἱρεὶς 1890, ἃ, Ετανγίαρ, (οἵ. Β᾽απιοοζκα, Ζο βοι εἰ τ {, ἃ. ὄβίουυ, 

αγιηθδβ. ΧΟ ρ. 980 54.). 
Ροὶτὶ γουβιηθθίθῃ, βοογαῖῖθ ἀἀπηοηϊ ο ὦ Νοοοίθιι, Ὀἰβεοῦί.,, μαραΐ 

Βαίϊδνογ 1890, ΚΕ, ΖΦ. Β.}}]. 



- ΟΧΟΙΠ -- 

Οοπιπιθηἐδέϊομθ8 : 

Ε. ΑἸΌτοομί, ἰβοκγαΐθϑ. Φ4}Πγϑυθγίοίθ ἀδ5 ΡΕ οἸορίβοῆθη Ὑ  γοῖηβ ζΖὰ 
Βευ η (ΖΕ  ἰΘο ἢ τ 1, ἃ. αγιπηδβίδ!- 686 η) ΧΙ 1880 (ΧΧΧΙΧ) ρΡ. 49{108, 

ΧΥΙ 1890 (ΧΠΙΝ) ν. 1,38; οἵ.  οβιθγπίϑηη, ϑδῦρρο, Βδυσποηβίθίη, Φϑοῦ, 

ΒΙ455, Ηὔπου. 

40]. Βακο, βιό οα πγροιμηθηδία, Πρ Βαίδνοτα) γ0]. ΠΠ. 1844 
Ρ. 11419. 

Ν', Βᾶ πη] οι, Ζ6 80 Γὰγ ἀϊὸ ΑἸ Θγ τη 8 ΒΘ ΒΟ Δ 1842 οο]. 838,44 

(σΘβυγα οὐ ομΐΒ Τ᾽ αὐ οθη85 Βαι(ουὶ οἱ ϑδαρρὶ) -- ἰἀ6 1, ΘηϑΌΓΑ 

οὐ ἰοπΐ5. ας δοβιθἑΐδηδο, ἰάθη 1849 ο0]. 856,08 (Ξ 1842, 1849). 

Αὐΐ. Βδυια βίαν, [μουθταιϊίομθβ ὅγτο- ἀταθολο, Φαηγσμον {9 οἶ885. ῬΆΪ]Ο]. 

ϑυρρ!θη. ΧΧΙ 1894 με. 438,58. 

Ουδί. Εὰ., Βοηβθῖθυ, ἄἀθ πἰαΐα ἰῃ οτϑίοσ 88 Αἰ οἰβ οἱ πἰβίοτίοἰβ ατδθοὶβ 
ποτὶ Π. Εγίθοτδο 1841. .. ἃ. Επροιπατγάϊ. 

Ετιθὰ, ΒΙ 858, 9 η τ βθθυ ο ἅθεν ἰδ δῇ ἀΐθ αἰζἰβοῦθη ἄδάπον Ὀοχῦρ! ἤθὴ 

δ τ θη, Βαιγβίδηβ ΦἈΠΤΟΒΌΘΥΟτ6 1 1818 μ. 208,89, ΠΙ 1814158 μ. 415,98, 

ΙΧ 1811 μ. 249,91, ΧΧΙ 1880 μ. 111|210,., ΧΧΧ 1882 υ. 221,50, οἵ, ΗΠ Υ 

-- 1ἀθ)., (ἀ6 ρᾶργτο Μαδββί 651) σϑῃ συ μον {ὶ Οἰ85. ΡΠ 0]. ΟΧΧΙΧ 1884 
Ρ. 411|29 (ΞΞ ΒΙ. 1818, 18714{15, 1817 εοἷο.). 

Ευὰ. Βοοκ, ἀδθ οοάϊοϊβ ἰβοογαιοὶ {ποϊπα 18 (Γ) δυοίογ αίθ, Ὀίββουί. Ηρα 6]- 

Ὀδτμ. 1888. 

ᾧ. τ, Βοϊββουδαρ, ἰβοοια 8 Οτγαϊο δνθυβαβ ΟΡ 588 οὐ οοαΐοα οοἸ] ἰα, 
λυτογαυίβομθ Απαϊοκίθη νοῦ Εἃὶ Α. ΟΙΓ ΠῚ 1820 μυ. 85,88. 

Ποῦ. ΤῊ θοά, ΒΥα 86, ἀδ αἰϊᾳαοί Ἰοοΐβ βοογαῖβ, Ῥγοστ, Ετίθοῦρ, 1843. 

Ηεΐην. ΒΌ ΘΓ 8 ἢ, ἀἶθ Παπιιβο τ  ] οἢ6 θου  οἴδσαηρς ἀ68 ΙΒοκγαῖθθ 1. Ὀΐὸ 

Ηδηβο το ον αϊραία, Π. δ γ ὑγθίηδβ απ βοῖηθ γουν  ἀ βομ αῖ, 

Ργοστ. Βου η 1885,86. 

Ο. α. Οομεῖ, Νονδο ἰθοϊΐοηθβ (6χ ΜηθιοβΥ!δ τορϑεϊδθ), υσάπηϊ Βαίαν. 1858 

-- ἰάρι), γαγίϑθ ᾿θοϊΐομθβ (δ. 1. 1854) δα. Π., [ράυυὶ Βαΐαν. 1818 
(ΞΞ οὐ. ΝΙ, Ὑἱὴ. 

Αἀ. Ηδίηγ. ΟΠ τ βιΐδη, ᾿βοκγαῖθα ογκο ἀθογβοίχι, Βδιαϊ χατί 1832.,30. 

Ροενὶ Ῥϑυ! ἐδ οῦγΘο, Αἀνουβατία δ. 80. ϑ.θο οἤθι ἃ 1 Οδηϊα τ σίαθ [88] 

Ρρ. 368,85 (οἵ, Ποῦβοι, Ονγαίογοϑ Αἰΐ, ΠῚ. ν. ΥΠΧΥΤ). 
Ουϊ!. Οτδποτί, Μοιμοῦία αγᾶθοα Ηδγουϊδηθπβίβ, υἱρδϑίαο 1908, 

ἙΏρΟΙΌ. Πτόταρ, ἀθ ὁοάϊσαπι ᾿βοσγαίθογι μη δυοίογ [4ἴ86, [,οἰρ χίροῦ ϑιπάϊ θη 
ΧΥΠ 1894 γΡ. 1.168 (ΞΞ οσοἀά. δαοίον.) --- ἰάθ ι, Οοηϊθοίδηθα δὰ ᾿βοογϑί β 

ογβίοηθβ, αν  ίβοθιθ διά ΐθη ἥν Η, [ἰρβὶιβ 1894. μ. 159,60 (ΞΞ Οοπίοεί.) 

-- ἰάδπι, ἀδ ἰβοοιαίϊ5 ογϑίϊουΐϊ θα ἰμἀ οἰ 1} 10 5 αὐϑοϑέϊοηθθ βοθοΐδο, 

Φδηγοῦσηον 1. οἶ885. ῬΉΠΟΙ. ϑαρρίθ. ΧΧΠ 1890 μ. 885,71 (-Ξ- ϑαρρ!θηι.). 

Αἀ. Ὠγτγτοῖϊ, Οδβοδίοίθ ἀθ5 Ῥγοηοπιθ τοοχίναια ἴῃ ἀθν ἈἸΐΘγθ αἰ 80 6 ὴ 

Ῥγοβᾷ υπὰ Ὀ6ὶ ἀδη δἰ(ἰβοῆθη βϑάπογῃ, Ὀἰββοτγί. ἮΝ ἄγχθαγς 1892 μ. δ0|59. 

ἤδγμι. ΕΟ ὈΘΥρ Υ- Οαδί. ΘΘθδαον, Απὐβρονδμ!θ θάθη (68 1 γ8185 (ΧΙ. 

ΧΠΙ. ΧΧΥν.). Φμεοίίε Αὐῇαρο, [μοἰρχίρς 1880. 

ὍΔγο]. ΕΠ στ, Απὶϑανογβίομθβ ἰπ ογαίοτοβ Αἰἰίοοϑ, ίβϑουί, Βοῦῃ. 1877 

(ΞΞ δυϊδάν..) --- 1161, ἀδτ Τοχὶ ἀθ8 ἰβοκγαῖθβ Ὀθὶ Ὀίοηγβ νου ΗΔ ΚΑΓΏΔ88, 

ΒΒοίη. Μυβοῦῦ ΧΧΧΙΠ 1811 ρ. 825,68 οἱ Εχοιτβθο 2ὰ ἄθῃ δἰ ΒΟ Πθἢ 

ὈΓΘΓΟΡ, ἰϑοστβίβ ὁρογα 1. ἢ 



--, ΟΧΟΙΥ 

Ἐράποσα, ἰδ άθη μ. ὅ05.99 (ΞΞ μ. 3320 οἱ(.) --- [ἃ 6 πὶν χὰ μΥ δ βοι θα ΣΡτὸ- 
5αίκογα, Ημοία. Μαβθαμ ΕΥ̓ΤΙ 1902 μ. 42824 (Ξε 1902) -- ἰάθια, χὰ [80- 
κταΐθβ, Βου ηον Ρ.110], ΘΟ ΘΒ τ 1900 ςο0]. 385,86 οἱ 459,60 (ΞΞ 1902). 

Αὐρ. απ. χὰ Χοποριοῦ αὐ ᾿ποκγαίοβ, Ζο ἐβοιε {, ἃ. Ογιπηηδβία! -  ὁβθι 

ΧΧΧΙ 1818 μ. Ττῦ 71. 
αὐ. ἀοθαασ, (6 ργαθιου 018. ΤΟΥἷ8β ἀριἃ ογαΐογοϑ Αἰἰϊοῦβ (αταϊα!αίν 

ΜαχΙμ ἴα πὺ ΕΝ16 7), Πἰρμβῖίδο 1814 (Ξξ ργϑδοίογ, [ΌΤ].) -- ἰἀθπὶ, ιἰδ 

᾿ινμοίδος εκ οἱ μαγαϊδοίοἱβ ἀγα θη τὶ ὁχ σοη γα το ΤΌΝ ἿΒ 0816 ΤΟΡΘΥ ΓΤ 

ἀρὰ ογαίοσον. Αἰἰοοβ, ζἀνυϊοοανίαο 1871 (ΞΞΞ ἀγρι τ. ΘΧ ΘΟὨΈ.). 

πὶ. Οὐὐ. ἀφ] ον, ἐδ ο]οοτἴοπο ἰβοογαῖθα ματα] μγίοι, Ὠ ββογί. υἷμ5. 1814. 

Ἐς Ἢ. Ηλυμΐί, (δ ᾿ΙΒουγα 5. δρ δέ 5 ρεία. βοχία, οοΐανα, Π᾿πβουὶ, υἱρ5. 1878 

ΤΗροΙ, ΗΚ 6] (Θεοδώρου ᾿Αγκυλίωνος), τῶν περὶ ᾿Ισοχράτη ζητήσεων βιβλίον α΄. 

Ῥγορι. Ἀπ οί ς 1817. 

Ε΄ Καὶ Ητι! οἰ, Οοπ)οκίαγθη χὰ στο ἰβοιθη ῬιοβδίκΚογι, ζνεῖίο απ ιημ, 

τορι. ΝΘυθῖ 1802 μ. 2028 -- Ιἀδπὰς χὰ ᾿ἰβοκγαίοθ, Φ} ΠὉ. {, 

ο1885, ῬΉΆΠΠΟΙ. ΟἹἿΧ 1814 μ. 18 -- ἰἄάθι, χὰ σαί θο ἢ βοπ θυ. εν Κοσγ, ἩθγθΣ 
ΧΙ 1811 μ. 188,84 (Ξξ 1802, 1814, 1511}. 

α. Α. Ηἰτγβολιῖρ, Απηοίδίϊομθα οὐ σα, Τγαΐθοι ἃ θη 1849. μ᾿. 38.49 

(βθοιμά ἂπὶ οὐϑίϊοπ πη οτάϊ ἢ 6}})}. 

Αὐτὰ, ΗΠ 5, ὀδηβιγα οὐ οηΐξ ΒΙαββίαμδθ, θυ [ἱ{ογαςαγχοιαπρ 1818 ἢ. 090. 

66. Ηἀξίμον, σλμγ βγοῦν θοῦ ἰδ δα ἀἶδ αἰἰίϑοῆθη πδάπον. Ὀοζὰρ!ςη θη 

Εἰ γα γ ΒΟ θη. ΕΟ ΘΙ σθη 1883.85, Βυιβίϑη8 Φ ἈΠ γοΒθτ οξ ΧΌΥΙ 1880 

». 89,44. (8 }} δ γθμ). 

αμ8ι. 4 το}. Κυι βόα Βοιμθυκαησθὺ χὰ [5οκγαίθβ, δα γ ἄσμ ον ἢ, ὁ1888. ΡΉΪ]Ο]. 

ΟΙΧ 1814. μ. 151|00 ---Ἐ [Ιἄἀδὰι, ΦαΠγΟΒθδε το 65. ΡΠ ΠΟ] οσ βοθθα ὙΘγο 5 

κι Βεη]η (ΖΕ 50 γ τ ἃ, Αγ βία} - ἌΝ ὁκθ); ᾿ΒΟΚΥδΙΘ5. 1 1814. (ΧΧΥΤΠ) 

υ. 185,88,.11 Ιδτὸ (ΧΧΧῚὺ μ. ο.20, Π| 1811 (ΧΧΧΙ) μ. 18,24, 1} 1818 (ΧΧΧΠῚ) 
Ρ. 41|ῶ28, ΥἹ 1880 (ΧΧΧΙΝ) ρμ. 181|202; οὖν ΑἸΡγΟΟ -τ τάδι, ἅιι 
Ιβοκγαῖοβ Βυίοῦ ἢ ὃ 10, Πογπ65 ΧΥΤ 1881 ν». 108,95 (ΞΞ 1874, 1510, 1877 οἰς.}. 

ι,.. Καγβει, ὁθηβατα οὐ οἷ Ηδιιοποηδιίοϊἴααο, ΗΦἀΙ θοῦ ον ΦαΠγονον 

ον Πἰτογαΐυν 1885 ᾿. 015,21 -- ᾿ἀδιὰ, χαν ἱ{τογαΐιν (65 ΒΟΥ 65. (ΟΘΏΒΌΓΑ 

οὐϊουϊ5 ΒΘαπο δ 86), Φ υὔοδὺ τὶ Οἷα55. ΡΆ 0], ΟΧΧΊΤΕ 1856 μ. δ τ 

(ΞΞ Κ, ρ. 880, 018 οἴο.). 

Βι. Καὶ], ὧδ ἰβοογα τ ρμᾶργγο ΜαΒ5 θη 5ὶ, Ηδγπιο8 ΧΙΧ 1884. μ. δ90,048 -- 
ἴάθια, Απαϊοοία ἰβοογαΐθα, Πρβλ 188 -- Ιά δὰ, ρὶ κυ βοῖθ ᾿Ιβοκνγαῖοβ- 

βιαίου, Ἠθεθ8 ΧΧΙΠ 1888 μ. 846,91 (ΞΞ ΧΙΧ, ΑἹ, ΧΧΠΠΠ). 

ἃ, ἃ. μου (6 6 5Γ614,. 6. οταϊΐζους ὦ Θοιποηίοαιη ἰβοογαί 

ἃθϊηα οαπάα, χάπἱ Βαίαν. 1816 ({Ππ6565: μ. 69,70), 

δ Νιὶ Μδανὶρ, Αἀνογβανία οὐἰἐἶοα 1 187]. 

ΑἸΌ. Μαγίΐῃ, 16 ᾿Ἰπαπυβοῦ ἃ Ἰβοογαῖα σθίπδ ΟΧῚ ἀθ 1ἃ γαζίοαπδ, ἀῤβογιριίοι 

οὐ Ὠἰβίοίῖτο. πἰὀσθῃβίοι ἀπ Ραηύσγτγίααθ, Ραγὶβ 188] -- ἰάθη, ΝΟΌΥΘΙ 68 
ὀξυἀδ5. 50. 16 πιληϊβοῦὶὶ ἃ Ἰϑοογαΐθ ἀὰ τη κ αἰ Ὀγθίη, βθναθ ἀθ6 ρ]}}}10]. 

ΧΙΧ 1895δ μρ. 193,28, 188,95. 
ὕδτ, ΟἸγ, Μααν, ἀδ οὐαί οης ἰβουγαΐθα αὐδθ ηβογὶ δἰλαν 6. Ὀἱμὶβ ἀἰδβραίαιίο, 

Ὀιββοεί. Αγηϊ θη 1818 ({π6565: μ. 6061). 
Οᾶν. ΜυΘ 50. 6 Γ, Θυδθδίίομοβ Ιβοογαίθαθ, Ὀββογί, Οοἰζίημ. 1895. 



-- ΟΧΟΥ .- 

5. Α΄. Ναῦοτι δα Τξοοσγαίοπι, Μποπιοβκυ πο Ν. 5. ὙΠῸ 1519. ν. 49,85 (εὖ, ΦΔσο0 1880 

Ρ. 196,20). ᾿ 
ἴο, Οα5ῃ. ΟΥ̓ΘΙῚ, Ορπκοῦϊα στγαθοογαπι νοίθγιπιὶ βοπίδηϊοδα οἱ πιογα! α {Π 

Πἰρδίδο 1821], 

Βιαά. απο οηβίοϊη, οἶδ ποιογοὸ [ἡ{ἰογα ιγ ἀδν ᾿βοκγαίθε, Φαῃγ ΠΟΥ Γ. 

οἴδεξ, ῬΉΠΟΙ. ΤΧΧΧΙῚ 1560 μ. 1329.43, 

. Η. α. Εούθ οσρ, Τοπίδπηθη οποη δέ ϊοηῖ πὴ οἱ, Ἀπἰ πηϑ νου ΟΠ πὶ πη ᾿ΒοογαίθΠ,, 

ΒΙΒΠ ΟΥΠοΚ ἀδγ αἰΐθπ ΠΤ ον ῃγ ὑπ Καπεί, [πο 8 οὐ Δ η Δ Ὑ ΘΟΥΒΙΟΠ65 

οΥ ἴσδο, 10. δέοκΚ 1724. Ρ. 98.85.Ψ 

Εγ, ΒΤ ΘΗ], χὰ Ἰδοκγαίοςξ, ἘΠ ίηἾβοῖο5. Μαβοιη ΧΧΙΠ 1868. μ. 690|91. 
Υἱοὶ. Εν 5561, μου ἅδη ἰοχίι και ἰβοποη ΟΡ, ἀοΥ πγγίβομθη ὑθογβοίζαπρϑη 

αὐ ϑ ἢ Βοπ ον ΚΙ ΒΒ Κοῦ, Π. ΤΟΙ, Ῥγοστ. Πιοῖρχὶς 1881 μ. 39,44, 

Ηδσιη. απ ρ Ρ 6, Νοιθβίο Βραγδοι πηρθη ἄδα [βοκγαίοβ, ΤΠ ΠΥ ΠΟΠΘΥ ἴ οἷα 55. ΡΏ110]. 
ΥΙ Ι882 ρ. 45,171 (Ξξξε 100.) -- Ιἀοπὶ. δορί βίοια οὐ ἐἶτα δἀὦ Θοοίγοα ἢ ΠῚ 

ΗΦΥΤ ΔΉ ΠΠ, [ἰρδίαο 1841 (ηππὸ: ΑἸἰδσονδῃ] 6 ΘΟ τ 6 1896. Ὁ. 80{1177) -- 

τἀ 6 αν, σοηβητα δα οηἷβ Ἠανοίίδηδο, Οδέξί πσίβοια. ΟοΙσίο Απζοίρθη 1866 

ΡΝ. ὅ01171 (Λυβσον. Βοῆγ, Ρ. 4517|62) -- ἰάδπι, Ξγ πη θοῖδο δὰ διθη δῆ οξ 

ογαίοτοβ Αἰοοβ, [πάθχ Θοίηρ. 1818 μ. 910 (Αὐβρον. 50 ῃγ, μ. 618,85). 

ὕδγ. Εγῃ. Αὔὑρ. 5 μ ἀί, ΟὈδοβίίομθΒ ἀθ Ἰοοὶβ ααϊθαβᾶδιη ΧΘΏΟΡΠΟΙΙΪΒ, 

[βοογαί δ, Τιοἰαπὶ, Ῥγοστ. διοιεἶη 1831 μν. 21,28 (Π1}}}} ἔδγο δα ΤΌ 1}}. 

Εγηϑὲ Εἰς ἢ. ΟΠ 116, ἀδ αἰἰγαοίί οἶδ ρΓΟ ΟΠ 5 το αἰ νὶ ρα ογαίοτοβ Αἰ] 08 

ΤΡΟΘΠ ΙΟΤΘΒ5. πιϑ1 οἱ Τοσιηΐβ, Ργορι. Βαυΐχθη 1882 -- [46 πὶ, ΟἸΔΟΒΗ απ οἶδ 

ιδιημηδίΐοδθ δά οτϑίοτος. Αἰἰσοβ βρϑοίδηξοβ, Ῥσοσν, Βαπίχθη 1889, 

ΟἌγΟῸ]. δορδᾶν, ϑρθοίπθη ΟὈΒΘΙΓΥ ΔΓ] Π ΠῚ ΟΥ̓ ΟΔσταπ ἰπ ᾿βοογϑέθπ)γ, ἀοΐᾷ 

εἰξξογαγία βοοϊδίδεϊ ἘΠοπο- ΤΥ] δοπδο 1 1198 μ». 78|105. 

760 Βέθγη 8 6}, Απδίθοία Ρ]ιοἐαπᾶ, γδοουΐδο 1898, 

405. 6. δίταπρο (Βίγδηρίι5), Κα! Π|501}186 ΒΟ Θγ Καμ 6 ὴ ΖΌΠ [Βοκυαίθβ, Νὶ Αὐτό ἶν 

τ. ῬΉΠΟΙ. (βοοθοῦθ) Υ 1880. οο]. 81,91 {(-- δίτ, 1880) --- Τά τη, ᾿ΒΟΟΙΔΓ5 

οτδίο δ΄ Ποπιοπίσιμ, Οο]οηΐαρ Αατὶρρ. 1881, ῬΆΡΡΟΓΑ {Ξ δέν, Ποπιοη.) --- 
ἰάδπι, Κυίβοιο Βοιηθεζιπσοη χὰ ἤθη οάθη 68 ᾿βοογαίοβ, Εγβίθβ Ηρ, 

ΟδΙη 1881. ῬΆΡΡΟΙΒ (Ξ-- Βίτ. ΚΒ) -- ἰάδθιῃ, ΒΟΥ Κα 56 η χπι Οἰηΐ 6. 

5.6 1}16} ἀ65 ᾿βοογαῖθα, Ατομῖὶν ἵν ΡΈΠ]ΠΟΙ. α. Ῥἄθασοσις (Τα ΠΥ}. Τ᾿. ο1455. ῬΉ]10]. 
ΒΌΡΡΙ]6π..) ΠῚ 1858. μ. ΤΟ 90, 296.48, 382,.412, 1 1834. Ρ». 040, 489,55, 

562618, ΤΥ̓́ 1880 μΡ. 339,19. Υ 1887 μ. 141|48 (Ξξ δίγ, Πι ΠΙῚ ν᾿ ἢ - 

[ἀ 6 πὶ (8.), Ειπμοη δαί οπθη πη ΟΟπ] κέ γΘ τὶ ἄθη Ἠράρθη 65 ᾿βοογδίθε, 

ΕΠ οἰ ἢ βο δε Μαβοιι ΚΟ 1847 μ. 1029 (Π|}}}} 66 ἂα τϑηὶ Ξξῷ. δίν, ΜΗΠ.). 

ναΐτν (Αὐυθό), Βρβηϊοη οἱ ᾿δχρ! οδίίϊοη ἀπη οπᾶτοῖς ὁ ᾿᾿Λορίηὐξίηπο 

ΑἸβοσγαίθ, Μόμηοϊτοβ ἀθ 1᾿ δοδαῤπιῖθ τόγϑῖθ ὅ(65. ἰοῦ Ρ 0ὴ5 οἱ ΠΟΙῸΣ 

Ἰοίγοβ, ἰοτη. ΧΙῚ 1140 μἈ. 181|88. 

Ηδίηγ, 61]. σοηβατα οὐἰοπΐβ Ηδνοίϊαπαο, {ΠΥ οΥ. ἢν οἷδββ. ΡΉΠΠΟ]. 

ΠᾺΊΧΧΥ ΤΙ 1868 ν. 689,92, 
Λπηί. βίο πη, ΒΙὈ] ΤΑ Ρἢ βου Βουίο ἄρθού. εἶδ Του. ΔΘ. 

αὶ οἰβοῆθη Πράμον νοῃ 1824.32., 1} γύρου ἢ. ο]α55, ῬΆΪ]ΠΟ]. ΥἹ 1882 

Ρ. δύ 106. (ἀρ ἰβοογαΐθ ρ. 90. 92: π|Π}}} δὰ τϑῖη ΟΥΙ Εἰ 8Π)). 

. ἘΦ, Τ. Ζοϊίχ, ΟΡβουνδίίοηθαε οὔ ἐϊοαθ ἴῃ ᾿βοογαΐθιῃ. (βϑουπ πὶ ΒΟ ΚΟΥΪ 

οἀϊοπθπι ΟχοπίΘηΒο 1), ΜίβοΘ! !πθὰ ρἢ]ΠοΙ οί οαϊάογιηΐ ΟΥ̓ ΠῚ ΠΔΒΙΟΥΊΙΙΙ 

Βαίϊδνογαμι ἀοοίοτοβ, Ὀ]γαϊθοι 1884 μ. τ|20. 
ἡ" 



--ὀ ΟΧἸΟΥ͂ -- 

Ὧθ ᾿βοουϑῦϊβ σοῆρτρ ἀἰσοπαϊ ἀδηΐαιθ οὐπὶ ἔγασῦι! ΠΟΏΒΌΪ ΘΗ ΙΓ (ΟΠῚ- 

πιθηἑαίϊοποβ ΠΟΙ ΠῸ]1Δ6 οἱ ἱπι ἴ6 65. οὐ ἶσα ᾿Θοξ πα πὶ νυ αγι πὴ αἰ5ηυ δ 0 6 ΤῸΓΘ 

ΑὈδ ἡ ποηΐθα: 
61}. Η ο6 55. ἐδ προγίαίθ οἱ ἀρυπ η{|8 ΒΟΥΠΙοπὶΝ ᾿βοσγαίοὶ, Ὠἰββογί, ΕΠ γα. 1592, 

Δίαχ. Κοοῖ, ἀογ Οδῦγαιποι ἀογ ΡΥ ροβ οπθὴ Ὀ6Ὶ ᾿δοκγαίον. Εγβίου. ΤοΙ!. 

Πία οἰ θη Ῥτγβροβι ἰοπθη ταἱξ ΕἸ ΠΒΟ 55 ἀογ ῬγΑΡΟΞ ΟΠ Βα ἀν ΟΥΌΙ θη, 

Ρτγομι. Βου!η 1889, 

1. )] απο ἢ}, ἀδ ἐγδηβοιπαϊ σοπογί 5. ἘΠ Ὸ}5. αἰ Ὁ ΙΒοσγαίοϑ. σΟΠΊΠΙθη- 

ἰαἰΐο, ΠΠρβα 6 181]. 

Τ. ΜΙΈΘΝΘΙ, Ππηὰὸχ Οταθο αὐ ᾿ἰβοσγαϊοδο, Οχοηϊ 1828 ὁ ἐγροργδρῆθο 
ΟἸαγοπαάοηίδηο. 

Βίομηι. ΡΎΘι 55. (ἰ, ὁ. Βαίΐογ, οἵ, δῖρτγα μ. ΠῚ, ἴπἀοχ ᾿δοσγαίθαβ, Πἰραῖδο 1904. 

ΤΟΙ ΠΟΥ (οἵ. ΤῊΣ. Διπογίσαη «ουτηὰ] οὗ ΡΗΠΟΙΟΣΥ ΧΧΥΤ 1905. μ, 2331|41) 
ὕᾶγ. Βο π αἴνο. ἀ6 ἀϊσουάὶ σοηογο ᾿δοσγαίθο, Π βου. Ηδ]. 1888. 

Το ΠΙρΟΥ͂5. Δ ΠρΊ ΒΕ 5. ΟΡΡΓΘΒβιβ ρΥΔΘ ΒΟ ἷ5. σαρε Υ1. «4 αἰ θιαπι 
Ὠπΐ5 ΘΠ ΠΟ ἢἶΒ. νο πηθῃ, π06] ΡΓΟΧΙπιὸ ἀππη0Ὸ θά θέμν, τϑίθρατθ σΟρΟΥ, 

(ὑὐταῖο ἀθηΐϊαιθ ἀπῖπιοὸ γϑίθγαπι ΠΟΙ Πἃ Ὑἱγόσιπὶ ἀοοίοσιπι, 48] Ρ]αρ 18 
ππ5. ν ΠῚ] 18 σογγθο οί γ61 ἅΠ1Ὸ αιοήάδϑηι πιοίΐο οχῖηΐθ πὶ ἈΠ νουσηΐ, 

(ἌτΟΙ! Ὑογηδ, ΤΠοπιαθ δίδηρι, Εἄρατὶ Ματγέπὶ, ΟὐγΕ μη πίη θυ, 
Τοιπηἶβ᾽., Κα! πιογ. 

Μονάοηῖ τπρῆβθ. ρτὴ! ΜΠΟΘΌΟΛΟΥΙ. 

Αἀάοηάα οἱ (οὐ κοη λ. 

δὰ μὑ. ΧΕΙ͂Χ. Ἑάρϑτγιβ ΜΑΙ ΠῚ ἀπ οἰββίηντια σοάίσθηι δ το. 415 πιὸ τοσϑηΐα 

σορί τ οατῃ οταϊίοπα δα Π6πιομ, δὲ 1.5. 910. 34.830, ἀπ} 8 6χ ρϑτίϊου 5 Π τυ 

ΠΠ πὰ ἴῃ πᾶς αὐἱάδη) ογαῖοηδ. π0 ἢ οὐ οοά. [πιρ΄ππῃ.-Βαΐανο, 5βοὰ ουπὶ ἐοσα. 

Ῥα]αί.- Ηϑ  ἀοἸ θουκθηβὶ 182. οἰπβαια 556 0115. (οὐ, ᾿. ΠΧΤῚ το. σοΉϑουοσο σορπο- 

Βοίϊζατ, ϑδυθιοίατη Ἰοο οη88. σΥΔΥΪΟΥΘ ΟἸΊΠΘ65. ἃ σοσΐοο Δ αἰδαγθηΐθε, ἡ 05 

οοὐϊοἷβ Ῥαϊδΐ.- Ηο ἀἸ θοτσ  πδἰ5. Ἰδος οη 68. ΠΟΏ ΕΠ} 85. Θ᾽ ὨρΉΪ το 5. Πγαγίοσαιπι 110 ]- 
αἀἰπὶ {τ θυθπδβ (οἵ. οὐίαπι οοα, Βαᾶτγοσο, δ1;:; μ. ΠΧῊΠ δά ἀαπὶ ὑποὶβ οἰγοιπι- 
βοηρίδκ: (δ1 μακρὰν] μᾶλλον ρζγ., ἰῃ Πμ. ὁοττ, 2), 2 πρὸς ὑμᾶς (ἡμᾶς Ῥ].) εὑ- 

νοίας (φιλίας π΄ πιμ. Ῥα]. σοττ, 3) ξξῈὲ᾿ ΓΠ, 8 σοὶ (σὺ Ῥᾳ].}) μὲν ἀχμὴ (ἀκμὴν Ῥα].) 

φιλοσοφεῖν; --Οἰ ΓΠ, (4 ἐν λόγοις: οἵη, τοῖς --- Π, ὠφελοῦσιν ὁπι,. ΡΓ.. ἴῃ της. δαᾷ, 2), 

ἐπὶ λόγον : ΟΙη. μόνον Μίδγο. (7) τῷΖ͵ Γ, (ὃ. τὸν βίον αὐτῶν μγ., ἰῃ τὰ. ΟΟΥΓ. 3, τὴν 



-- ΟΧΟΥ͂Π -“-- 

ὁδὸν ταὐτην (Ο]]ος. (πὸη Ὑἰπά. 811), μόνοι ροβί ἐφικέσθα: σΟ]]ο0Ο. ΡΥ., ἴῃ τῃρ. 

ΠΟΙΥ. 3, 6. ἐστιν ὑπηρέτης (01100.), 84 πλείστην ἔχει, δὲ ἡμῶν: ὁπ. αὐτῶν, ὡς περὶ] 

ὥσπερ εἰ Ματο. (Ὀγρδά. 41 εἱς.) ξξῈὲέ ὥσπερ Ρᾳ]., τοῦ ὁη1., αἰσθήσει Ῥ4}!. ΘΟΥΤ. ΡΓ. 

Ματὸ,, (καταφανεῖ οὗ ποιήσης ΟΟἸ10ςο., 85. μέλλει τισὶ), περὶ τῶν ἰδίων ΞΞ- Π, Οτᾶ- 

(ἰοηθ πὶ Ὠοιηοπίσθϑπι ἱρὰ ἴῃ οοαἀΐοθ Μϑγο. χ 8110 [Ομ 6 4581 ρέϑπι 6556 ἀἰηιι8 

ἴῃ οοάϊος [πιρμα.-Βαίανο δ] οί. 

δὰ ρΡ. ΠΙΧ. Απΐουβ ἰάθπη Ῥαγίβὶἰβ νογβαίβ δχ οοάΐοθ ΡϑΓὶ5. 2992 
5δος, ΧΥ͂Ι!., φαθὰ ΟἹ᾽ πὶ πο Χ γΆπι, ραγ οὐ}]85 οτγαιϊοπβ διὰ Πριηοηίοιι πὶ (ἰπ- 
βου ίξαν ἢ, 18 ἰσοκράτους λόγος παραινετικὸς πρὸς δημόνιχον) Θχοιμιδδὶξ Π88Β δ8 15, 

310, 84,35, ὁ αὐἱθιβ ᾿πιπὸ ΠΌΤ ΠΙ ἱπίου σοαΐσ6 5 σγαν ον σοπἑδιηΐ πα ίοβ ΠῸΠῚ6- 

ται ἀρρᾶγοὶ ἀἰδβοῦ μέ Π| 6886 ὃχ οσοάΐοα Εβίθηδὶ 75. 586.. ΧΥ͂. Ουΐπ5 [δο- 
ΓἸΟΏΘΕ ἃ σοα, ΔΛ αἰδογορδηΐθβ, αυὰ5 δυρτα ἢ. ΤΙΣ ϑαοίαν!, ἰπ οοάϊος Ῥαγίβ. 

ἰμσ ηἑπΠ.Ὑ ΟἸΠ65. (οἐΐδηι ἢ 8 συγγράφουσι λόγους; δι] πὶ Οἰἰουὶ ὃ 2 πρὸς 

ἡμᾶς: εὐνοίας 5, ν. ΡΓ.)}; ΘΟΙΤΘΓΕΩΝ ργαδθίογθα ὃ 84 δὲ ἡμῶν αὐτῶν - δέ. ΠΟΓΙΓΓ, 2; 

ὡς παρά ἀλλοτρίου; 85 τινι Εδί, ρζΓ., τινὰ ΟΟΥΓ. 2 ΞξΞ. Ῥγίβ.: συμβουλεύεσϑαι πὶ. 

ῬΓ. Ῥαγ, ΡΓ., συμβούλῳ χρῆσθαι ἴῃ) τηρ. σοτγ. ῬΑΥ, 2 Εδί. ργ. (Δα παρὰ ἀλλοτρίου); 

0ΠΊ. μάλιστα; ἐξ ἀβουλίας. δ5΄π|}1}}58 δε οἰΐαπι οοὐ, ΡῬατὶβ. 2988 δυῃὶ 1474 5ογρ- 

ἴπγαθ πηθπαΐβ ἰηηιίπαίιαε (οἵ, Ρ. ΠΧ1), αἱ τϑοῖϊβ οὐπῃ ἸἰὈτ5 {115 (εἰ Οχοηΐ- 
ΘΏΒΙΌΌΚ ΠΟΙ ορὶἑ πονὶ 254 οἱ Βοᾷ!. Αὐοὶ. Εἰ 6.1: οὖν νι ΟἸΣΧῊ οἱ Οὐἱοῦ. 118) 
αὔδηι οἰπὶ Ὠταδα. 47 δἰς, οι ροπ ΕΓ: πᾶπὶ ῃγϑϑίθυ σοποθηΐαπι οἰπὶ 1118 Χ6Π6- 
γΆ] ΟΊ ἴῃ ὃ 1|8, 34|8ὅ πδδὸ γϑρϑυΐθβ ποίδὈ}Π18: ὃ 84 παραδείγματος, παρὰ δὲ ἡμῶν 

(οπι. αὐτῶν) --- δι. μγ., ὥσπερ ἀλλοτρίου, 85) περὶ τῶν σαυτοῦ μόλλης τινὶ συμβου- 

λεὐειχρῆσϑαι, οὕτω δ᾽ ἂν κάκιστα (μάλιστα οῃῃ, ἔ5..), ἀξ ἀβουλίας. 

8 Ρ. ΟυΧΥΧΧΥΙ. Ἐτγαστηθηίη ᾿Βοογϑῖβ, απο ἰοῦ ποηὸ δαϊθοὶ (Ἐέγπι. 

Μ. 859, 81), ΠΟΤαΤΙΐ δἰ σα ἱπουγίαο νἱἀθίυγ ἀθθθτὶ. [πέϑὺ βαοὶ ἔγασι θηΐα 

ΓΟΙ]αίο ΡΟ]. {Π|88 τοι λα! ν ΒΔΌΡΡΙΙΒ πο. 91: ὁ δὲ ᾿σαΐῖος ἐν τῷ πρὸς Δυσίβιον 

τὴν ἐπίκληρον ἐπιχληρῖτιν κέχληχϑεν ΗΆΓΡ. 8, ν, ἐπίδιχος καὶ ἐπίχληρος. Εἰγπιοϊορίὶ 

Μαρβηὶ πιθιπουίδπ) 6χ Ηδγροσγαίίοπθ σογγοχογαὶ ἰδπὶ Μουτγδὶιδ Αἰξ, Ἰοοί. ΚΑ 3, 

δα ν. ΟΥ̓́. [πἰογργοία οποπὶ ϑυγίϑοδπ) ογαϊοπΐὶβ 8 ὨϑαιΟΠίΟ11} ὈΥΓΪΠΙῸΒ 

ΡΌΒΙΟΙ ἰυτὶβ ἔθο, Γαραγάθ, Απϑ]. ὅυγ,, υἱμδίαθ 1858. 
δὰ ». ΟΥ̓Π. Ἐχεργρίογυση Ραυβίποῦιπι ᾿θο 065 οχ σοάΐοα ῬΑΓίΒ. ΒῈ ΒΡ ]6 ΠῚ. 

690 δοσιγαί 8 ἃ 116 Θχβογίρίδβ 6886 48Π| ἃ δου Ὀδοῃΐο οοάϊΐσα ἰἰθγυπν ἱπδρϑοίο 
πι6 ἀοουϊξί διηΐοιβ ΒΌΡτα ἰᾷπὶ σΟΠΙΠΙΘΙΟΥαίι5, οἵ, ὃ 15, 18 δοχεῖ χρα..... τὸ 

(Ἰδουπᾶ τηϑγσίπο πη ]δίο οὔρθοίβ, οϑί), 8 13, 19 λαμβάνει(ν), 1 ἐν τῷ βίῳ ταυΐο, 

δ 51. 1 καὶ τοὺς ἀκουσίους τροῖο, 8 ἔσει ηυποὸ ἀδοδί τηαγρὶπο πιυξ δίο, ἰΐθι 6 ἂν 

πρὸς ξαυ(τὸν), 8. ποβλέπης (τὰ τη δγαπγυθπίο ρ᾽απα ΟὈ]  ἰαγϑίϑ 6βὲ). 

δὰ μ. 45: 8 51] τοίδυ δὰ στ. 8 Τὸ τελευταῖον τοίνυν. 
[.}} 

Ρ. 94 ἴῃ ἀρρᾶτγαίι ἰοα5θ: 15. τοῖς οἵη. Π --- ἀσχήσουσιν Σ. 



-- ΟΧΟΥ͂ΠΙ «-- 

ΟΟπΠΡΟΟίΠ5 πἰσἸΟΥΙΠΙ. 
(οἄϊςθα: 

Γ -- οοὐ. Ὁγθίηα5. 111 5δος, ΤΧΌΧ,, σοι! δίηβ ἃ Βιιογπιδηηο, ἰοσα αν ἐοΤα ΠΙ]ΠῸ 

ΘΧΑΠΊ απ ἃ πη: οογγοοίοτον ααὐηηιο {(Γ, Γχ οἴσ) οὐ ρ. ΧΙΧΗΙ. 

Δ -- οοὐ. Ναϊοαη5. 936. καρο, ΧΙΝ, σο] αΐτπ5 ἃ πιὸ; δα θοππκ δα Π 6 ΠῚ 

δρ βίοι δο ΤΥ. ἴῃ Γ᾽ ΠΙΒ ΗΟ. 

Θ -Ξ εοὐ. Τιδπγρηξίδηια ΤΧΧΧΥΤΙ 14. 58ος, ΧΙ. οχς, ΤΟ] ὁχ μᾶτίο ἃ 
ΒΌΘΓΙΔΠΠΟ, πιδίοῦρ ΟΧ ρματίθ ἃ Π16. 

Λ τῷ οοᾶ. ν᾽ ίίοαπυβ 65. δηηΐ [063, τοἰαίῃε οχ ρᾶτίθ α΄ Βυθυπδηηο, 6χ 

ῬαΙίο 8 π|6. 

Π -- εοἄ. Ῥατγ βίη 9989 κδος, ΧΥς σοί. ὁχ ρᾶγ 6 ἃ ΒΙΘΓΠΊΔΏΠΟ, ΠηΔΙΟΥΘ δΧ 
ρᾶγίο ἃ πιὸ: δ θη τ5 6] οταί!. Χ. ΧΙ]. ΧΙ. ΧΥΤ,Ι. 

Γα Θὰ Λὰ -- εροὐά. ΓΘᾺ ἴα Απμάοβ: ὃ 59 τ ΧΙΝ 51,20 Θὰ Λα 8 θ6-- ΧΥΠ 
25,56 οἱ 182. ὕδατι δά ἤἥποπι Θᾶ Λᾶ, ὃ τῷ ΞΞ ΧΙ 14,38 Θα, ὃ 194 -- ῦ 1{14}18 

Γα Θᾶ, ὃ 9585] τ᾿. ΧΙ δ,.9 Γὰ Θῦ, 
Σ -- οοὐ. Τιδαγοη ίδητβ ΤΟΥ͂ Τ 586ς, ΧΙΝ. ΨΕῊῊΕ εἰπε μὰ δίνω πὰ 
Υ --- οσὐ. Ῥαιβίπιβ. 2010 καθὸ, ΧΙ, πεν μϑμνῦ 
Φ -- οοὐ. Ναίσδηι5 64 δηηὶ 1210, σοἸ ]αἰαβ ἃ πηὸ: ἰηβηηΐ δορί βδίοϊαο βοῖδδ. 

Ῥδρυγῖς δὰ ΟΥ̓ΔΙΪΟΠΟΒ 

χατὰ τῶν σοφιστῶν; ὃ 16.18 ῬΑρ. ΟΧΥτ ΠΟ απ 5. 104 τῷ Ῥαρ. 

πρὸς Δημόνιχον: ὃ 18 ἀδήπὸ δα ἥποπι Ῥᾷ}». ΒΟΓΟΙ ΠΟ δἷβ 8935 -- Ῥᾷγ. 

[8 39, 41, 50|21 Ῥᾷρ. Βουο πο πδὶβ 1496 οὖ, ν. ΟἸΤΠ ΠΟΤΨῚ 

ὃ 40 Ῥᾶρ. Ατὐρμοηςογαίθηβὶβ 92. -- ῬΔΡΑΥΕ. 
ἢ 48.351 ῬΔΡ. ΑἸ οΥβἐ δι 35 --- ῬΑΡΑΠΊΝ. 

πρὸς Νιχοχλέα: ὃ 1--80 ῬΆρ. ΜΆΒΕΠΠ 6515 τε Δ. 
ὃ 2--.ἃα Ῥβγρ. ΠδΙΠΟΥΪΔΠΠ5 5823. τὸ ῬΆΡΗ. 

περὶ εἰρήνης: 8 13 ἀβῆηπ6 δα ἥποπι Ῥδ8)}ν. ΟΠ ΠΟ η 55 132 τὸ ῬΆΡ. 
περὶ ἀντιδόσεως: ὃ ΤΊ οἱ 81 Ῥᾶρ. ΟΧΥΤΠΥ ΠΟΙ Δ Ή5 21 --- Δ}. 
Φίλιππος: ξ 11417 Ῥὰρ, δὶ πουίδη5 Π τ Ῥδρ. 

Τοἐϊπηοπίδ : 

ΒΑ -- Βοκκοῦὶ δηροδοίᾳ τοῦδ: Βδολπ). Αἢ. τ. ξξε ΒΟ πη πὶ ἀποοσθοία Οτδούὰ; 

τά. ΔῊ Ῥδν. ξξ γα ποτ Ληροδοίαᾳ ῬΑγβῖπα; ἢ τὸ ΠΙοπ 5 15 Η ΔΙ ΟΔΥΠΆΒΘΤΝ 

(οοὔαά. ΕἸΡΒ); Τιοχ. Ἱη. το Τιρχίσου ὙΠΟ θη ηβο; ΠΟΥ. -- ΗΠΙΟΙΟΥ͂ΘΕ 

Οτγαθοὶ: ἮΝ τῷ ο, Δ Α]χ, ὃ --- δά, ϑροηροὶ; 5.01), --Θα δίοθδοια; οἵ, 6ἐ{8 ΠῈ 
Ρ. ΟΥ̓ΤῚ 584. 

" ξξ Αβίουίβοο ποίαία βιιηὶ ὑθϑι  πιοηΐϊα ὁχ ΠΠΙἀϊπὸ φυοάδιηπιοῦο σοπιπλαίβ. 

Βα! οποΒ: 

Μ. --- ΜοαϊοΙποηκὶξ Πα οοη άγ]αο 1488. 
ΑἸ. τῷῈΈέ, ΑἸ αἴηᾶ Ζορ βίο  αγτη 1499, ογα ἰοητιηὶ 1513. 

τες Ἠϊογομγπιὶ ΟΙΠΙῚ 1570. 

8ι, --Ὲ Ἡθητγίοὶ ϑίθρηδηὶ 1598. 
Μαίῃ. τε Μδιδοὶ: δορί  βίοϊαυιπι 1116. 
Α. ξξ Αὐμροῦὶ 1182. 

[.. τὶ 1δηρὴὶ 1808. 
Ο. τόΈ Οογαὶβ 1801. 



- ΟΧΟΙ͂Σ -- 

ς τξόςΕο, ρὐἰξομθβ νοίοσθϑ: δηΐο ΒοκκΚόγαμ μ᾽ 16, Ὑ8] δηΐθ Ὁ, [δηΐθ ἵν. οἰὸ., 
Ὗ. ς - ροβὲ Υοϊῆυμι οἴο, 

Μυβίοχ. Ξξξ Μυξίοχγαϊβ 1812: ΑἸ 0518. 

Β. ξξί, Βοκκουὶ 1828: ὀἬχοι. δὲ ὕθιο]. 

Πά. - Ἔ ίπάογηϊί 1895 (γᾶτγοὸ ποίδία ἢ).). 

Όο. -ΞΤ. οῦβομϊ! 1828. 

ΒΒ. τὸ Βαϊΐογὶ οἱ ϑαιρρ 1839. 
Β5. ξξι Βοιηβϑι θυ (Ασθορὰρ. 1832) 189]. 

Ἐ5.2 -- ΒΘΠΞΘΙΘΥῚ 1854. 

ΒΙ. τξΚ ΒΙαβϑδὶὶ 1818.19. 

5 -Ξ. Βδυσποηβίοιη! δ. Κ΄. 1889 (ΠΕ, τ. Ἐαμοϊθηβίθί ἰὰ θα, οι π 9118), 

ΟΠ ἢ. ΞξῷὸῈ͵ ΒΟ ΘΙ ἀν} οἱ. ΠΠ. 1588.80 (ϑ . -Ἢ Βοῃυρίἀ ον. ἰὼ οἰ. οἠαηἰθι5, 

ΟΒΟΠη. Ξ-ῷ θἐΐο ϑομηθίον δα. 1. οἱ 11... 

δ Ύβη). Ξε Ὑρογβηθοίθῃ 1890. 

δἰ. τε ρα ΐογθ8. Ομ 65. {γὙ86] μἰδυΐᾳιιθ, αν στο αὶ ποιηἰηδίίπι 5 μη Πο81 5 π1}. 

(ον θα ὁ. 68: 

Μομδίβθοσ, τὸς ΒΟΚΙΚΟΥ ἰὼ Αὐεδ ἀοδάριῃη. Βόγο]. 186], Ομ. Ξξὸ Ομ νυ ἰϑείδη ἰὰ ἰγδ88- 

Ιαἰομθ αδιιμδηΐοα, ὑοῦ. Ξε Οοὐδί (ΝῚ, τὸῷ.ὶ Νονδὲ ᾿θοϊίοποβ, Υ], -- γαγίδδ 

Ἰδοιῖοπθ5), αγασιτη. [η80γ. ΑἰΔ.3 τῪΈι Μοιβίθυ πϑη5- ον χοῦ, ατγδιηαιῖκ ἀδγ 

Αἰ  Βο θ [ΒΟ γι θη, 8. ΑἸΠ. 1900, Κα. -Ξ- Καγβοσγ, Κοὶϊ ΑἹ (ΞΞ- Αμβιθοὶὰ 

ἰβοογαίθα), Μ56}}. τι ΜυθΏΒΟΠΘΥ, ϑίγ, τὸ δίγαηρο: οἵ, ν. ΟΧΟΙΠ 8ᾳ. 
ΑὈ γον το 5 ΤΥΘα ΘΕ ΓΟΓΘΒ: 

Ἔχ, ΞξξῈε θχοθρίο (-18), ἢ. τῷό ἰδία, 5. ξξῪε Βυργδ, 860. -ὸο βδοιηάαπι, 84. Ξξ εἱ 1ἰ 

αὶ (θὰ 4086} 5Βδᾳ απ Γ, 5661ι, Ξε Βα αὐδὰν {-ἀπί Ὑ} γὙ6] ΒΘΑΘῺΒ (-Θ 685 δίο.), 

8. Υ. Ξξ ΒΌΡΥΆ νΘΥΒΌμ ([) (ΘΒ. ΠΠΟὮ 5. Ξε 510 γ6γ00). -- ΟΟδίθυαΆΘ 6Χχ ὑϑὺ- 

όχι. ὁοηϊοχία ἴα οἶ 6 ἐπ 6!  οριιπ  Γ. 

ἴῃ ἰοχίν υπο5 φυλάγαι [1 ἀδίθι ἃ, γαῖ β {.} αὐἀδπάδ, ὁγασθ ἐ Ἰοοὶ 

σογγαρῖϊ θα 6. μγὸ σατο βαλε, μα Εἶπ. , ς Ἰᾶσαπδθ ποίΐδηϊιν. ἴὲ ἀρρᾶταϊα 

ἀπὲ Τγϑοῖϊ { } δαϊ πιο ία ν6] ὁο ἰσ" γ6] νἰγόσασπι ἀοοίΐογαμ, πποὶ τοϊα αὶ 

{} ᾿πργαβ γὙ8] οἰγουπηοϊβίομο νῈ] αἰΐο φυοάύδηι ὁδϑιὶι ἴῃ ΘΟ ΙΟἾ θῈ15 Δ 1} 1888, 

ΟΥ̓ 5. τη πβοιαθ. Ἐπ ΕΠ γα βία 5. ΟΥ̓ΆΒ85, ἀποὶ φυδάγαι! [1 1 6 γὰ5. ἢ 

Ραργτίῖβ ᾶβι ἀδι οἰδηΐθβ, ᾿π 0188 βαρροβίίδθ ἀρ ἢ ἰ6γὰ8. ἴῃ ΡΔΡΥΤΒ ᾿ἸποοΥᾺ 8 

βἰρυϊποδηξ; ρμοβί 1 Ἰορυτἰσηθ γϑεθρίαιῃ ἰοΐϑια, ρμοβὲ : [{{{δ 5. 5. 61}188 γοϑρίοϊ 

δ ππ νογίεϑ, 
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ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ 
ΛΟΙῸΙ ΔΙΚΑΝΙΚΟΙ. 

Ι. 

ΠΡῸΣ ΕΥ̓ΘΥΝΟΥ͂Ν ΑΜΑΡΤΥ͂ΡΟΣ (91). 85. Βεκκεν. 
ΞΞ (Βετο].) 

(χ΄.) Οὐ προφάσεως ἀπορῶ, δι᾿ ἥντινα λέγω ὑπὲρ Νικίου τουτουί" 
καὶ γὰρ φίλος ὧν μοι τυγχάνει χαὶ δεόμενος χαὶ ἀδικούμενος καὶ ἀδύ- 

γατος εἰπεῖν, ὥστε διὰ ταῦτα πάντα ὑπὲρ αὐτοῦ λέγειν ἀναγκάζομαι. 

(5.) Ὅϑεν οὖν τὸ συμβόλαιον αὐτῷ πρὸς Εὐϑύνουν γεγένηται, 
διηγήσομαι ὑμῖν ὡς ἂν δύνωμαι διὰ βραχυτάτων. (γ΄.) Νικίας γὰρ 
οὗτοσί, ἐπειδὴ οἱ τριάχοντα χατέστησαν χαὶ αὐτὸν οἱ ἐχϑροὶ ἐκ μὲν 
τῶν μετεχόντων τῆς πολιτείας ἐξήλειφον, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου πὶ 16 

χατάλογον ἐνέγραφον, δεδιὼς τὰ παρόντα πράγματα τὴν μὲν οἰκίαν 

ὑπέϑηχε, τοὺς δ᾽ οἰχέτας ἔξω τῆς γῆς ἐξέπεμψε, τὰ δ᾽ ἔπιπλα ὡς ἐμὲ 

ἐχόμισε, τρία δὲ τάλαντα ἀργυρίου Εὐθύνῳ φυλάττειν ἔδωχεν, αὐτὸς 
δ᾽ εἰς ἀγρὸν ἐλθὼν διῃτᾶτο. οὐ πολλῷ δὲ χρόνῳ ὕστερον βουλόμενος 8 
ἐχπλεῖν ἀπήτησε τἀργύριον Εὐθϑύνους δὲ τὰ μὲν δύο τάλαντα ἀποδί- 
δωσι, τοῦ δὲ τρίτου ἔξαρνος γίγνεται. ἄλλο μὲν οὖν οὐδὲν εἶχε Νιχίας 
ἐν τῷ τότε χρόνῳ ποιῆσαι, προσιὼν δὲ πρὸς τοὺς ἐπιτηδείους ἐνεχάλει 
καὶ ἐμέμφετο χαὶ ἔλεγεν, ἃ πεπονθὼς εἴη. χαίτοι οὕτω τοῦτόν τε περὶ 
πολλοῦ ἐποιεῖτο χαὶ τὰ χαϑεστῶτα ἐφοβεῖτο, ὥστε πολὺ ἂν ϑᾶττον 

ὀλίγων στερηϑεὶς ἐσιώπησεν, ἢ μηδὲν ἀπολέσας ἐνεχάλεσεν. 
Τὰ μὲν οὖν γεγενημένα ταῦτ᾽ ἐστίν. (δ΄.) ᾿Απόρως δ᾽ ἡμῖν ἔχει 

τὸ πρᾶγμα. Νιχίᾳ γὰρ οὔτε παραχατατιϑεμένῳ τὰ χρήματα οὔτε κομι- 

τω 

τές 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] 81. Οὐ προφάπεως ἀπορῶ δι᾽ ἥντινα χτέ [ΓΑΥ5.1.1 στῇιοί.: 

ΚΠ. αν. ΠῚ 801 δρ. -- φίλος ὧν τοβρ. Αρβίῃ.: Κι. τ, [848,29 5ρ. -- ὃ 2, ἐπειδὴ οἱ 
τριάχοντα χατέστησαν χτὲ Τρ. Βίορ]ηδαη. ἴῃ Αὐἱβίοι. υἱοί. ; Οὐδ, Απ. ΡΥ, 1 9390, 

ΟΥ. Τ:: σοί, Λ 50 188. 
ΔΡΡΑΒΑΤΌΒΙ] ΠΡῸΣ ΕΥ̓ΘΥΝΟΥ͂Ν: ἌΜΑΡΤΥΡΟΣ ἰἴπβει. Λ --- 81, 3 ἀπορῶ 

Αὐἱβει,, οἷ. οοτΥ. ΑΙᾺ. 54.} πόρρω ΔΛ Μ. -- δύ Δ μὲ., δὴ ΘΟΙΤ, 4 --- δ᾽ ἣν νικαίᾳ 

βοηϑῶ Ατἰδια, -- 8αὶ 3, 8. ἐξήλειψον ΔΛ μΥ., σΟΥγ. 1 -α 9. ἀνέγραφον Λ ς διΐο Ὁ, 

-- 9 οἰκίαν Α, (φτοῦ. 1.) Ο.ἕ ΒΒ. 84ᾳ.} οὐσίαν Λ ς Β., εἵ, Ββ. ν. ΧΠ}ΠῚ 8 -- 

Β 8. 14 γίνετα: ἡ -ς, 

ὈΓΟΓῸΡ, ᾿ϑοογδεῖθ ΟΡΟΓᾺ 1. 1 



; Ι. ΠΣΟΚΡΑΤΟΥΣΊ)Ί (21) 

ζομένῳ οὐδεὶς οὔτ᾽ ἐλεύϑερος οὔτε δοῦλος παρεγένετο, ὥστε μήτ᾽ ἐχ 
βασάνων μήτ᾽ ἐκ μαρτύρων οἷόν τ᾽ εἶναι γνῶναι περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
ἀνάγχη ἔχ τεχμηρίων χαὶ ἡμᾶς διδάσχειν χαὶ ὑμᾶς διχάζειν, ὁπότεροι 
ἀληϑῆ λέγουσιν. 

ὃ (ε΄.) Οἷμαι οὖν ἅπαντας εἰδέναι, ὅτι μάλιστα συχοφαντεῖν ἐπιχει- 

ροῦσιν οἱ λέγειν μὲν δεινοί, ἔχοντες δὲ μηδέν, τοὺς ἀδυνάτους μὲν εἰπεῖν, 
᾿ ἱκανοὺς δὲ χρήματα τελεῖν. Νικίας τοίνυν Εὐϑύνου πλείω μὲν ἔχει, 

ἧττον δὲ δύναται λέγειν᾽ ὥστε οὐχ ἔστι δι᾽ ὅ τι ἂν ἐπήρϑη ἀδίχως ἐπ᾽ 
6 Εὐϑύνουν ἐλϑεῖν. ἀλλὰ μὴν χαὶ ἐξ αὐτοῦ ἄν τις τοῦ πράγματος γνοίη, 

ὅτι πολὺ μᾶλλον εἰχὸς ἦν Εὐθϑύνουν λαβόντα ἐξαρνεῖσϑαι, ἢ Νιχίαν μὴ 
δόντα αἰτιᾶσϑαι. δῆλον γάρ, ὅτι πάντες χέρδους ἕνεχ᾽ ἀδιχοῦσιν. οἱ 

μὲν οὖν ἀποστεροῦντες ὧνπερ ἕνεχ᾽ ἀδιχοῦσιν ἔχουσιν, οἱ δ᾽ ἐγχαλοῦντες 

7 οὐδ᾽ εἰ λήψεσθαι μέλλουσιν ἴσασιν. (ζ΄.) Πρὸς δὲ τούτοις, ἀκαταστάτως 

ἐχόντων τῶν ἐν τῇ πόλει καὶ διχῶν οὐχ οὐσῶν τῷ μὲν οὐδὲν ἦν πλέον 

ἐγχαλοῦντι, τῷ δὲ οὐδὲν ἦν δέος ἀποστεροῦντι. ὥστε τὸν μὲν οὐδὲν 
ἣν ϑαυμαστόν, ὅτε καὶ οἱ μετὰ μαρτύρων δανεισάμενοι ἐξηρνοῦντο, τότε 

ἃ μόνος παρὰ μόνου ἔλαβεν ἀποστερῆσαι" τὸν δ᾽ οὐχ εἰχός, ὅτε οὐδ᾽ 
οἷς δικαίως ὠφείλετο οἷόν τ᾽ ἣν πράττεσθαι, τότε ἀδίχως ἐγχαλοῦντα 

οἴεσθαί τι λήψεσθαι. 

5 (η.) Ἔτι δ᾽ εἰ χαὶ μηδὲν αὐτὸν ἐχώλυεν, ἀλλὰ χαὶ ἐξὴν χαὶ 
ἐβούλετο συχοφαντεῖν, ὡς οὖχ ἂν ἐπ᾽ Εὐθϑύνουν ἦλθε, ῥάϑδιον γνῶναι. 

οἱ γὰρ τοιαῦτα πράττειν ἐπιθυμοῦντες οὐχ ἀπὸ τῶν τίλων ἄρχονται, 
ἀλλὰ μετὰ τούτων ἐπὶ τοὺς ἄλλους ἔρχονται, χαὶ τούτοις ἐγκαλοῦσιν, 

οἷς ἂν μήτ᾽ αἰσχύνωνται μήτε δεδίωσι, καὶ οὺς ἂν ὁρῶσι πλουσίους μέν, 
9 ἐρήμους δὲ χαὶ ἀδυνάτους πράττειν. (ὃ...) Εὐθύνῳ τοίνυν τἀναντία 

τούτων ὑπάρχει᾽ ἀνεψιὸς γὰρ ὧν Νικίου τυγχάνει, λέγειν δὲ καὶ πράττειν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ  ὅ. Οἶμαι δὴ πάντας... ἐλϑεῖν Αηοη, ὅ6Π01]. ἰη ἩΘΓΙΟΙ͂, 
στάσ.: Εἰι. ατ. ΥΠ1 "804. οἱ 301 Γ (αη646 Μαχ. ΡΙαμά. ὅ0Π0}. ἴῃ. ἤδειηορς.: ΠΠ. 

ΟΥ. Υ 292 Ν). --- ξ. 8. καὶ τούτοις ἐγχαλοῦσιν. .. δεδίωσι ΒΑ 128, 13.Ψ 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ])] 8 4. 4 τάληϑῆ Ὑ΄. ς ΒΙ]. --- ἃ δ, ὃ οὖν ἅπαντας ΛΜ. ΑΙα. 
(ργον). 0.) Β. Κοὶὶ ΑΤ ρ. ΤΊ π᾿ 39] δὴ πάντας 8.110], (ΡΙαη.) ΒΒ. Β58. Β]., δ᾽ οὖν 

ἅπαντας Ἂ᾽. ς (ἙοΥΓΘΟίΌΓα ΙΒ Π115 4. ἰπ Λ ϑπιθίρια., σοτίθ πὸὴ δδἰ δ᾽ οὖν) --- 

συκοφαντεῖν ἐπιχειροῦσι μάλιστα (0]1]06. 8610]. μ. 801 (ΡΙαη.) --- ὃ ἔχοντες 

δὲ μηδὲν] ὀλίγα δὲ κεκτημένοι ὅ0Π101. Ρ. 801, βραχέα δὲ χεκχτημένοι Ρίδῃ, -- 

Ἴ πλείονα μὲν 80110], μ. 361; πλεῖον (οἴη. μὲν) 80110]. Ρ. 804 --- 8 ἥττω Λ 56}10]. 

Ρ. 301 (ΡΊ]δΔ.) --- ἀδίκως οι. ὅ6110]. Ρ. 301 (ΡΊΔη.) -- β8ὶ ὅν, 12. ὥσπερ Δ μ΄, οοττ. 3 

-- οἱ δὲ καλοῦντες ἡ -- - 8ξα ἴ, 14 πλέον ἣν οοἸΐοο. ΔΛ Β. Β5, Β5. (τοβροῃά οὶ γεγο 

ἦν δέος) -- 8 8, 390 ἔτι Ο, Β, Β5. Β..} ὅτι Ας ϑαῦρρα Φυῦ0. ρ. θῦ Β5. -- 24. οἷς 

ΒΑ Κεῖ! ΑΙ ρ. 142] οὺς Δ οἀά. --- δεδίωσ! ΒΑ Ἧ΄ Ο. Β. 54ᾳ.] δεδίασι Λ ς. 
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μᾶλλον δύναται τούτου, ἔτι δὲ χρήματα μὲν ὀλίγα, φίλους δὲ πολλοὺς 
χέχτηται. ὥστ᾽ οὐχ ἔστιν ἐφ᾽ ὅντινα ἂν ἧττον ἣ ἐπὶ τοῦτον ἦλϑεν. ἐπεὶ 
ἔμοιγε δοχεῖ, εἰδότι τὴν τούτων οἰχειότητα, οὐδ᾽ ἂν Εὐϑύνους Νιχίαν 

ἀδικῆσαι, εἰ ἐξὴν ἄλλον τινὰ τοσαῦτα χρήματα ἀποστερῆσαι. νῦν δ᾽ 
ἐ ἀρχαιότερον ἦν αὐτοῖς τὸ πρᾶγμα ́  ἐγχαλεῖν μὲν γὰρ ἔξεστιν ἐξ ἁπάντων 

ἐχλεξάμενον, ἀποστερεῖν δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ ἄλλον ἢ τὸν παραχαταϑέμενον. 
ὥστε Νιχίας μὲν συχοφαντεῖν ἐπιϑυμῶν οὐχ ἂν ἐπὶ τοῦτον ἦλϑεν, Εὐὖ- 
ϑύνους δ᾽ ἀποστερεῖν ἐπιχειρῶν οὐχ [ἃν] ἄλλον εἶχεν. " 

({..) Ὃ δὲ μέγιστον τεχμήριον χαὶ πρὸς ἅπαντα ἵχανόν᾽ ὅτε γὰρ 
τὸ ἔγχλημα ἐγένετο, ὀλιγαρχία χαϑειστήχει, ἐν ἢ οὕτως ἑκάτερος αὐτῶν 

διέχειτο, ὥστε Νιχίας μέν, εἰ χαὶ τὸν ἄλλον χρόνον εἴϑιστο συχοφαντεῖν, 

τότ᾽ ἂν ἐπαύσατο, Εὐθύνους δέ, χαὶ εἰ μηδὲ πώποτε διενοήϑη ἀδικεῖν, 
τότ᾽ ἂν ἐπήρϑη. ὁ μὲν γὰρ διὰ τὰ ἁμαρτήματα ἐτιμᾶτο, ὁ δὲ διὰ τὰ 
χρήματα ἐπεβουλεύετο. πάντες γὰρ ἐπίστασϑε, ὅτι ἐν ἐχείνῳ τῷ χρόνῳ 

ἢ δεινότερον ἣν πλουτεῖν ἢ ἀδιχεῖν ᾿ οἱ μὲν γὰρ τὰ ἀλλότρια ἐλάμβανον, 

οἱ δὲ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν ἀπώλλυον. ἐφ᾽ οἷς γὰρ ἦν ἢ πόλις, οὐ τοὺς 
ἁμαρτάνοντας ἐτιμωροῦντο, ἀλλὰ τοὺς ἔχοντας ἀφῃροῦντο, χαὶ ἡγοῦντο 

τοὺς μὲν ἀδιχοῦντας πιστούς, τοὺς δὲ πλουτοῦντας ἐχϑρούς. ὥστε μὴ 

παρὰ τοῦτ᾽ εἶναι Νικίᾳ, ὅπως συχοφαντῶν τἀλλότρια λήψοιτο, ἀλλ᾽ 

ὅπως μηδὲν ἀδιχῶν χαχόν τι πείσοιτο. τῷ μὲν γὰρ ὅσον Εὐϑύνους δυνα- 
μένῳ ἐξὴν ἃ τ᾽ ἔλαβεν ἀποστερεῖν χαὶ οἷς μὴ συνέβαλεν ἐγχαλεῖν οἱ 
δ᾽ ὥσπερ Νικίας διαχείμενοι ἠναγκάζοντο τοῖς τ᾽ ὀφείλουσι τὰ χρέα 
ἀφιέναι καὶ τοῖς συχοφαντοῦσι τὰ αὑτῶν διδόναι. καὶ ταῦϑ᾽ ὅτι ἀληϑῆ 

λέγω, αὐτὸς ἂν ὑμῖν Εὐθύνους μαρτυρήσειεν ̓  ἐπίσταται γάρ, ὅτι Τιμό- 

δημος τουτονὶ τριάχοντα μνᾶς ἐπράξατο, οὐ χρέος ἐγχαλῶν, ἀλλ᾽ ἀπάξειν 
ἀπειλῶν. χαίτοι πῶς εἰχὸς Νιχίαν εἰς τοῦτ᾽ ἀνοίας ἐλϑεῖν, ὥστ᾽ αὐτὸν 

περὶ τοῦ σώματος χινδυνεύοντα ἑτέρους συχοφαντεῖν, χαὶ μὴ δυνάμενον 

τὰ αὑτοῦ σῴζειν τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν, καὶ πρὸς τοῖς ὑπάρχουσιν 
ἐχϑροῖς ἑτέρους διαφόρους ποιεῖσθαι, καὶ τούτοις ἀδίχως ἐγχαλεῖν, παρ᾽ 

ὧν οὐδ᾽ ὁμολογούντων ἀποστερεῖν οἷός τ᾽ ἂν ἣν δίχην λαβεῖν, καὶ τότε 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] ὶ θ. 8 οἰκειότητα: οἴχειό ἰῃ ΓᾺ5. 8.-4 1{π|. ΔῚ -- 4 ἀδικήση Λ 
-- 8 10, 8. οὐχ [ἄν] ἄλλον σοττγ, (, Β5. Β]. (ἀρμϑη.) -- ὶ 11. 18 ἐπήρϑην ΔΛ μγ,, 

νυ ἰμάν. 4 -- ὶ 18... 19 παρὰ τοῦτ᾽ Ξογ ρὲ 601}, ΧῚ 48, υγουτρ. ἃ 0δ; οἱ. δίν, Πϑιηοη. 

Ρ. 38, αυἱ τοἰγαοίαν! ΠῚ μ.. 441, οὐπὰ σομίγαἶχ. ϑααρρο {0}. μ. ΤΙ; οἷ. Π  Πὶ 

ΝΑΌΘΥ μ. 85 (0}}. ΧΥῚ 53, ὁρ. ΠῚ 10, σουίγα ἀαθπὶ γ. ὅδοοῦ 1880. μ. 301] περὶ 
τοῦτ᾽ Δ ρἀὰ. (ἀὸ αὰῦο ἀμθῖι. ἴἰδπὶ Ν.) --- 30 πείσοιτο ΔΛ μι, πήσοιτο σοΥΥ. 4 Μ. 

ΑἸΙὰ. -- τῶν μὲν... δυναμένων Λ ἈΓ,, ΘΟΟΥΓ. 3. --- 31 ἔλαβον Λ ΡΥ,, ΘΟΥΤ, 4 -- συνέ- 

βαλλον ΛΌγΓ., συνέβαλλεν σΟΥΥ, 4 -- ὶ 1ὅ, 29 ἐγχαλεῖν : ἐγχ ἴῃ γὰ8. 2 {π{| Λ΄. 
1" 
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ΞᾺ 

“αὶ 

" Ι. ΠΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ] (]) 

πλέον ἔχειν ζητεῖν, ὅτε οὐδὲ ἴσον ἐξὴν αὐτῷ; καὶ ὅτε ἃ οὖχ ἔλαβεν 

ἀποτίνειν ἠναγχάζετο, τότε χαὶ ἃ μὴ συνέβαλεν ἤλπιζε πράξασθαι: 
Περὶ μὲν οὖν τούτων ἱχανὰ τὰ εἰρημένα. (:α«΄.) Ἴσως δ᾽ Εὐϑύ- 

νους ἐρεῖ, ἃ χαὶ πρότερον ἤδη, ὅτι οὖχ ἄν ποτ᾽ ἀδιχεῖν ἐπιχειρῶν τὰ 

μὲν δύο μέρη τῆς παραχαταϑήχης ἀπέδωχε, τὸ δὲ τρίτον μέρος ἀπε- 3 
στέρησεν, ἀλλ᾽ εἴτε ἀδιχεῖν ἐπεϑύμει εἴτε δίχαιος ἐβούλετο εἶναι, περὶ 

ἁπάντων ἂν τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχεν. (.56΄.) Ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι πάντας 
ὑμᾶς εἰδέναι, ὅτι πάντες ἄνθρωποι, ὅταν περ ἀδιχεῖν ἐπιχειρῶσιν, ἅμα 

χαὶ τὴν ἀπολογίαν σχοποῦνται ὥστ᾽ οὐχ ἄξιον ϑαυμάζειν, εἰ τούτων 
ἕνεχα τῶν λόγων οὕτως Εὐϑύνους ἠξίχησεν. ἔτι δ᾽ ἔχοιμ᾽ ἂν ἐπιξεῖξα: 
χαὶ ἑτέρους, οἱ χρήματα λαβόντες τὰ μὲν πλεῖστ᾽ ἀπέδοσαν, ὀλίγα δ᾽ 
ἀπεστέρησαν, χαὶ ἐν μιχροῖς μὲν συμβολαίοις ἀδικήσαντας, ἐν μεγάλοις 

δὲ διχαίους γενομένους ὥστ᾽ οὐ μόνος οὐδὲ πρῶτος Εὐθϑύνους τοιαῦτα 

πεποίηχεν. ἐνθυμεῖσθαι δὲ χρή, εἰ ἀποδέξεσϑε τῶν τὰ τοιαῦτα λεγόντων, 
ὅτι νόμον ϑήσετε, πῶς χρὴ ἀδιχεῖν ὥστε τοῦ λοιποῦ χρόνου τὰ μὲν 
ἀποδώσουσι, τὰ δ᾽ ὑπολείψονται. λυσιτελήσει γὰρ αὐτοῖς, εἰ μέλλουσιν, 
οἷς ἂν ἀποδῶσι τεχμηρίοις χρώμενοι, ὧν ἂν ἀποστερῶσι μὴ δώσειν 
δίχην. 

(ιχ..) Σχέψασϑε δὲ χαί, ὡς ὑπὲρ Νιχίου ῥάδιον εἰπεῖν ὅμοια τῇ 
Εὐθϑύνου ἀπολογίᾳ. ὅτε γὰρ ἀπελάμβανε τὰ δύο τάλαντα, οὐδεὶς αὐτῷ : 
παρεγένετο ὥστ᾽ εἴπερ χαὶ ἐβούλετο καὶ (ἐξεῖναι) ἐδόχει αὐτῷ συχο- 
φαντεῖν, δῆλον, ὅτι οὐδ᾽ ἂν ταῦτα ὡμολόγει χεχομίσϑαι, ἀλλὰ περὶ 

ἁπάντων ἂν τοὺς αὐτοὺς λόγους ἐποιεῖτο, χαὶ περὶ πλειόνων τε χρήη- 

μάτων Εὐϑύνους ἂν ἐχινδύνευεν, χαὶ ἅμα οὐχ ἂν εἶχεν οἷἴσπερ νυνὶ 
τεχμηρίοις χρῇῆσϑαι. 

(ι5.) Καὶ μὲν δὴ καὶ Νικίαν μὲν οὐδ᾽ ἂν εἰς δύναιτο ἀποδεῖξαι, 

δι᾿ ἥντινά ποτε αἰτίαν (ἕν τάλαντον) ἐνεκάλεσεν, Εὐϑύνουν δὲ ῥάδιον 
γνῶναι, ὧν ἕνεχα τοῦτον τὸν τρόπον ἠδίχησεν. ὅτε γὰρ Νιχίας ἣν ἐν 
ταῖς συμφοραῖς, πάντες οἱ συγγενεῖς χαὶ οἱ ἐπιτήδειοι ἀχηχοότες ἧσαν, 

ὅτι τὸ ἀργύριον, ὃ ἣν αὐτῷ, τούτῳ παραχατέϑετο. ἐγίγνωσχεν οὖν : 
Εὐθϑύνους, ὅτι μὲν ἔχειτο τὰ χρήματα παρ᾽ αὐτῷ, πολλοὺς ἡσθϑημένους, 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 οὐδὲ ὃν Λρτ,, οὐδὲ ἴσον ἴῃ ΓΤΆ8, ΟΟἿΤ. 5 -- 2 ἀποτεῖνειν 
ΛΝ. ΑἸὰ, -- συνέλαβεν Δ -- ὶ 106, ὁ. ἐβουλεύετο ΛΔ -- ἃ 17. 12. ἀδικήσαντες 

ΛΡΓ,, ΟΟΥΤ. 4 -α ὶ 18. 15 πῶς Ἧ. 5η.] ὡς ΛΜ. ΑΙ, (Α.) --- 16 ὑπολήψοντα: Λε 

οχο, ΝΥ. Ο. --- 11 ἀποδώσειν ΛΔ ρΓ., ΟΟΥΤ, 3. --- 8 19, 21 ἐξεῖναι: ἰΏΒΘΓΙΪ 60]]. ἃ 8: 

ἀρρθηᾷ. -- 8 30, 217 ἕν τάλαντον (οἵ. '.} ᾿βοτο] Ὁ}. ΒΌρΡΙΘηι. Ρ. 800 --- ῶ8 ἔνεχεν 
Λς Β. ΒΞ. Β5., σογγ, [). Β]. 60}}. ὃ 6, 11 (εἴ, Β5, διὰ Αὐϑορ. μ. 851) --- 80 κατέϑετο 

Λς- Β. ΒΒ., οὐτύ, Υ. Β5. ΒΙ. 601}. ὃ 4, 10 --- 8ὶ 91. ἐγίνωσχεν Λ ς δυίο (. --- Οπρὸς 

Εὐθύνουν ἀμάρτυρος ΒΌΒΟΥ, Λ --- 4 οταίί ουἿ5 πὰ {186 βίρηα δαὶ, οἵ. ῥτδοῖ. ο, ΤΥ, 

Φ 

δ 
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6 ὁπόσα δέ, οὐδένα πεπυσμένον  ὥσϑ᾽ ἡγεῖτο ἀπὸ μὲν τοῦ ἀριϑμοῦ ἄφαι- 
ρῶν οὗ γνωσῚθήσεσθαι:, πάντα δ᾽ ἀποστερῶν χαταφανὴς γενήσεσϑα:ι. 

ἐβούλετο οὖν ἰχανὰ λαβὼν ἀπολογίαν ὑπολείπεσθαι μᾶλλον ἢ μηδὲν 
ἀποδοὺς μηδ᾽ ἀρνηϑῆναι δύνασϑαι..... (λείπει) 

ΤΙ. 

δ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ͂ ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ ᾳ18). 

811 (α΄) Εἰ μὲν χαὶ ἄλλοι τινὲς ἦσαν ἠγωνισμένοι: τοιαύτην παρα- 
γραφήν, ἀπ᾿ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἠρχόμην ἂν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι νῦν 
δ᾽ ἀνάγχη περὶ τοῦ νόμου πρῶτον εἰπεῖν, χαϑ᾽ ὃν εἰσεληλύϑαμεν, ἵν᾽ 

ἐπιστάμενοι, περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, τὴν ψῆφον φέρητε, καὶ μηδεὶς 
Ι0 ὑμῶν ϑαυμάσῃ, διότι φεύγων τὴν δίχην πρότερος λέγω τοῦ διώχοντος. 
Ὁ ἐπειδὴ γὰρ ἐχ Πειραιέως κατελϑόντες ἐνίους ἑωρᾶτε τῶν πολιτῶν συχο- 3 

φαντεῖν ὡρμημένους χαὶ τὰς συνϑήχας λύειν ἐπιχειροῦντας, βουλόμενοι 

τούτους τε παῦσαι χαὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιδεῖξαι, ὅτι οὐχ ἀναγχασϑέντες 

ἐποιήσασϑ᾽ αὐτὰς ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τῇ πόλει συμφέρειν, εἰπόντος ᾿Αρχίνου 
18 νόμον ἔϑεσϑε, ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὅρχους, ἐξεῖναι τῷ φεύγοντι 

παραγράψασθαι, τοὺς δ᾽ ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν 

δὲ πρότερον τὸν παραγραψάμενον, ὁπότερος δ᾽ ἂν ἡἥττηϑῇ, τὴν ἐπω- 8 
βελίαν ὀφείλειν, ἵν᾽ οἱ τολμῶντες μνησιχαχεῖν μὴ μόνον ἐπιορχοῦντες 

ἐξελέγχοιντο μηδὲ τὴν παρὰ τῶν ϑεῶν τιμωρίαν ὑπομένοιεν, ἀλλὰ καὶ 
Ὁ παραχρῆμα ζημιοῖντο. 

Δεινὸν οὖν ἡγησάμην, εἰ τῶν νόμων οὕτως ἐχόντων ἐγὼ περιό- 

Ψψομαι τὸν μὲν συχοφάντην ἐν τριάχοντα δραχμαῖς χινδυνεύοντα, ἐμαυτὸν 

ἀ δὲ περὶ τῆς οὐσίας ἁπάσης ἀγωνιζόμενον. (8΄.) ᾿Αποδείξω δὲ Καλλί- 4 

μβᾶαχον οὐ μόνον παρὰ τὰς συνθύήχας διχαζόμενον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν 

353 ἐγχλημάτων ψευδόμενον, χαὶ προσέτι δίαιταν ἡμῖν γεγενημένην περὶ 
αὐτῶν. βούλομαι δ᾽ ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν διηγήσασθαι: τὰ πραχϑέντα ̓  ἐὰν 

[«] 

οὐ, ΠῚ: οοα, Λ 0105. 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΌΒ] ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ ἰἴηβεν. Λ Β. β4., πρὸς 
χαλλίμαχον παραγραφὴ Ηδλτρ. ΒΟΠΟΪ ΑὙἰβίορῃ., πρὸς Καλλίμαχον ΡΠοί. -- ἃ 3, 

11 πειραιῶς ἢ, ΝΑΡΟΓ μ. 72, ἰθπὶ καὶ 7, 88, 50: ἰοτί. τοοΐθὶ οὰπὶ [Ὀγπιὰ σοηίγαοία 

Ιβοογαΐθα υἱἀθαίιν 886 οὐἁ ΤΥ 46 (ν. δὰ ππης Ἰοσαμ) ΧΙΧ 301, οὐίαπι ΠῚ 45, 59, 

61. ΤᾺ 18, ΧΙΥ͂ 49, ΧΥ͂ΠῚ 61, 68 εἱ ὅτ. [ἤβονῦ, Αἰτίς.3 0. 142. --- 12. λύσειν ΛΝ. -- 

15. νόμον ἔσεσθα: Λ Ργ., ΟΟΥΤ, ἢ -- ὶ 8, 17 ἐπωβελείαν Λ ς, σοῖτ, ΑἸά. δὲ. (ρτοῦ. 0.) 

Β. κᾳ. οὗ ὃ 13. 88, 81 --- 18 ἣν Λ ργ., ἵν᾽ ΠΟΥ . 2, 



-. 

Ό 

β Π. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (18) 

γὰρ τοῦτο μάϑητε, ὡς οὐδὲν ὑπ᾽ ἐμοῦ χαχὸν πέπονθεν, ἡγοῦμαι: ταῖς 
τε συνϑήχαις ὑμᾶς ἥδιον βοηϑήσειν χαὶ τούτῳ μᾶλλον ὀργιεῖσθιαι. 

(γ.) Ἦρχον μὲν γὰρ οἱ δέχα οἱ μετὰ ᾿ τοὺς τριάχοντα χαταστάντες, 
ὄντος δέ μοι Προχλέους ἐπιτηδείου, τοῦ τότε βασιλεύοντος, ἔτυχον μετ᾽ 
αὐτοῦ βαδίζων. ἐχεῖνος δ᾽ ἐχϑρὸς ὧν Καλλιμάχῳ τῷ νῦν ἐμὲ διώχοντ: 
τὴν δίκην, ἀπήντησεν ἀργύριον φέροντι. ἐπιλαβόμενος δ᾽ αὐτοῦ ᾿Αμφίλοχον 

ἔφασχεν αὐτὸ χαταλιπεῖν. .. δημόσιον γίγνεσθαι  ἐκχεῖνον γὰρ εἶναι 

τῶν ἐν Πειραιεῖ. ἀμφισβητοῦντες δὲ περὶ τούτου χαὶ λοιδορίας αὐτοῖς 
γενομένης, ἄλλοι μὲν πολλοὶ συνέδραμον, χαὶ χατὰ τύχην ᾿Ρίνων εἷς τῶν 

δέχα γενόμενος προσῆλθεν. εὐθὺς οὖν πρὸς αὐτὸν τὴν φάσιν τῶν χρη- 

μάτων ὁ Προχλὴς ἐποιεῖτο ὁ δ᾽ ὡς τοὺς συνάρχοντας ἦγεν ἀμφοτέρους ̓  
ἐχεῖνοι δ᾽ εἰς τὴν βουλὴν περὶ αὐτῶν ἀπέδοσαν" χρίσεως δὲ γενομένης 

ἔδοξε τὰ χρήματα δημόσι᾽ εἶναι. μετὰ δὲ ταῦτα, ἐπειδὴ χατῆλϑον οἱ 

φεύγοντες ἐχ Πειραιέως, ἐνεχάλει τῷ Προχλεὶ χαὶ δίχας ἐλάγχανεν ὡς 
αἰτίῳ τῆς συμφορᾶς γεγενημένῳ ᾿ διαλλαγεὶς δὲ πρὸς ἐχεῖνον χαὶ πραξά- ᾧ 

μενος αὐτὸν δέχα μνᾶς ἀργυρίου Λυσίμαχον ἐσυχοφάντει " λαβὼν δὲ χαὶ 
παρὰ τούτου διαχοσίας δραχμὰς ἐμοὶ πράγματα παρεῖχεν" χαὶ τὸ μὲν 

πρῶτον ἐνεχάλει φάσχων με συμπράττειν ἐκείνοις, τελευτῶν δ᾽ εἰς τοῦτ᾽ 

ἀναιδείας ἦλθεν, ὥσϑ᾽ ἀπάντων με τῶν γεγενημένων ἡτιᾶτο᾽ ἅπερ ἴσως 
χαὶ νῦν τολμήσει χατηγορεῖν. ἐγὼ δ᾽ ὑμῖν παρέξομαι μάρτυρας πρῶτον : 
μὲν τοὺς ἐξ ἀρχῆὴς παραγενομένους, ὡς οὔτ᾽ ἐπελαβόμην οὔτ᾽ ἐφηψάμην 

τῶν χρημάτων, ἔπειτα (Ῥίνωνα) καὶ τοὺς συνάρχοντας, ὡς οὐχ ἐγὼ τὴν 

φάσιν ἀλλὰ Προχλῆς ἐποιήσατο πρὸς αὐτούς, ἔτι δὲ τοὺς βουλευτάς, ὡς 

ἐχεῖνος ἦν ὁ χατηγορῶν. χαΐ μοι χάλει τούτων μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

(δ΄.) Οὕτω τοίνυν πολλῶν παραγενομένων τοῖς πραχϑεῖσιν, ὥσπερ 
οὐδενὸς συνειδότος αὐτὸς μὲν οὗτος ἐφιστάμενος εἰς τοὺς ὄχλους χαὶ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΙ ὃ δ. ἦρχον μὲν... χαταστάντες ΗΆΓΡ. ν. δέκα καὶ δεχαδοῦχος 

(δυ 4. βἴπα Ἰοςο) --- ὃ θ, Ῥίνων Ηδτγρ. 8. ν. (Β14.), 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] ἃ 4. 2 ὑμῶν ΛΝ. ΑἸ. -- 8 ὅ, 4. προχλέους Λ ΡΥ. ᾿Π6ᾺΠὶ 
Οοαγν ἴδηι) ΠΟΠΊΘῚ ῬτΟρΥ ἢ Βίσ  Ποδη οι), 4ἀδ ὃχ σομδαθί απο κα δα 1} 

οοττ. 4 (ἴδ πὶ οοὐ, Ῥαγίβ. 2980 -- Τ' ργ.), ργὸ βίσῃηο σοπιρθη ἢ τη8]86 ἰη 6] χϑγιηί 
οαἀϊξζογοα (νἀ. Ὁ, δὰ ὃ 6) οἴγποθ, ἀπά46 ᾿δοῖΐο να]ραία πατροκλέους ἰς οἱ ἰηΐτα 
δ 6, 7, 8 Θχρ δία --- ὃ ἐπιλαβόμενος ΒΟΥ ρ5ὶ 001]. 8 8, Υ' 18, 88: δηΐθοραΐς.... ντι] 

λαβόμενος Λ οἀα., αποά 5ἰπροϊαγο θδὲ ἂρ. ΙΒθ0γ, (ρρϑηά.) --- αὑτοῦ φίλον Λ ρΓ, 

αὐτοῦ ἀμφίλοχον ΘΟΥΓ. 2, αὐτοῦ ἀφελέσϑα: αὐτὸ ἀμφίλοχον κ. ν. σΟΙΓ, 4 (ρρθηη.) 

-- Τ᾿ καταλιπεῖν δημόσιον γίγνεσθαι ΛΈΓ. καταλιπεῖν ν δημόσιον γίγνεσθαι (6 λείπε: 

ἴῃ ΠΊ8.} ΟΟΥΓ. 2, καταλιπεῖν ὥστε δεῖ δημόσιον γίγνεσθαι αὐτό 5. ν΄. ΘΟΟΥΓ. 4 --- 8 τῶν] 

τὸν Λ ὈΓ. ΟΟΥΤ. 3. -α 8 8, 23 ῥίνωνα δά. ϑδαρρα (ορίβῇ. οὐἱξ. Ρ. 141) Β8. 56. 
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χαϑίζων ἐπὶ τοῖς ἐργαστηρίοις λόγους ἐποιεῖτο, ὡς δεινὰ πεπονθὼς ὑπ᾽ 
ἐμοῦ χαὶ τῶν χρημάτων ἀπεστερημένος, τῶν δὲ χρωμένων τινὲς τούτῳ 
προσιόντες μοι συνεβούλευον ἀπαλλάττεσθαι τῆς πρὸς τοῦτον διαφορᾶς, 

χαὶ μὴ βούλεσθαι καχῶς ἀχούειν μηδὲ κινδυνεύειν περὶ πολλῶν χρη- 

μάτων, [ μηδ᾽ εἰ σφόδρα πιστεύω τῷ πράγματι, λέγοντες ὡς πολλὰ παρὰ 

γνώμην ἐν τοῖς δικαστηρίοις ἀποβαίνει, καὶ ὅτι τύχῃ μᾶλλον ἢ τῷ διχαίῳ 
χρίνεται τὰ παρ᾽ ὑμῖν, ὥστε λυσιτελεῖ μοι μίχρ᾽ ἀναλώσαντι μεγάλων 
ἐγχλημάτων ἀπαλλαγῆναι μᾶλλον ἢ μηδὲν ἀποτείσαντι κινδυνεύειν περὶ 
τηλικούτων. τί ἂν ὑμῖν χαϑ᾽ ἕχαστον διηγοίμην; οὐ πολλὰ (γὰρ) παρέ- 
λιπον τῶν εἰϑισμένων περὶ τῶν τοιούτων λέγεσθαι. τελευτῶν δ᾽ οὖν 
ἐπείσϑην, ἅπαντα γὰρ εἰρήσεται τάληϑῇ πρὸς ὑμᾶς, δοῦναι τούτῳ δια- 

χοσίας δραχμάς ἵνα δὲ μὴ πάλιν ἐξείη συχοφαντεῖν αὐτῷ, δίαιταν ἐπὶ 
ῥητοῖς ἐπετρέψαμεν Νιχομάχῳ Βατῆϑεν. ... 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

(ε.) Τὸ μὲν τοίνυν πρῶτον ἐνέμεινε τοῖς ὡμολογημένοις, ὕστερον 
δ᾽ ἐπιβουλεύσας μετὰ Ξενοτίμου τοῦ τοὺς νόμους διαφϑείροντος καὶ τὰ 
διχαστήρια δεχάζοντος χαὶ τὰς ἀρχὰς λυμαινομένου χαὶ πάντων χαχῶν 
αἰτίου λαγχάνει μοι δίχην μυρίων δραχμῶν. προβαλλομένου δ᾽ ἐμοῦ μάρ- 

τυρὰ, ὡς οὐχ εἰσαγώγιμος ἣν ἡ δίκη διαίτης γεγενημένης, ἐχείνῳ μὲν 
οὖν οὖχ ἐπεξῆλϑεν, εἰδὼς ὅτι, εἰ (μὴ) μεταλάβοι τὸ πέμπτον μέρος τῶν 

Ψήφων, (τὴν) ἐπωβελίαν ὀφλήσει, πείσας δὲ τὴν ἀρχὴν πάλιν τὴν αὐτὴν 
δίχην ἐγράψατο, ὡς ἐν τοῖς πρυτανείοις μόνον χινδυνεύσων. ἀπορῶν δ᾽ 

ὅ τι χρησαίμην τοῖς χαχοῖς, ἡγησάμην εἶναι χράτιστον ἐξ ἴσου χατα- 
στήσαντ᾽ ἀμφοτέροις τὸν χίνδυνον εἰσελϑεῖν εἰς ὑμᾶς. χαὶ τὰ μὲν γενόμενα 

ταῦτ᾽ ἐστίν. 
(ς΄.) Πυνϑάνομαι δὲ Καλλίμαχον οὐ μόνον περὶ τῶν ἐγκλημάτων 

διανοεῖσψαι Ψευδῇ λέγειν, ἀλλὰ χαὶ τὴν δίαιταν μέλλειν ἔξαρνον εἶναι 

καὶ παρεσχευάσϑαι λέγειν τοιούτους λόγους, ὡς οὐχ ἄν ποτ᾽ ἐπέτρεψε 
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8 Π. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (18) 

Νιχομάχῳ δίαιταν, ὃν ἠπίστατο πάλαι χρώμενον ἡμῖν, χαὶ ὡς οὐχ εἰχὸς ὁ 
ἣν αὐτὸν ἀντὲ μυρίων δραχμῶν διαχοσίας ἐθελῆσαι λαβεῖν. (ζ΄ .) Ὑμεῖς 
δ᾽ ἐνθυμεῖσθε πρῶτον μέν, ὅτι τὴν δίαιταν οὐχ ἀμφισβητοῦντες ἀλλ᾽ ἐπὶ 

ῥητοῖς ἐπετρέψαμεν, ὥστ᾽ οὐδὲν ἄτοπον ἐποίησεν, ᾿ εἰ Νιχόμαχον εἵλετο 8314 
διαιτητήν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ περὶ τῶν πραγμάτων ὡμολογηχὼς περὶ 5 

τοῦ διαιτητοῦ διεφέρετο. ἔπειτ᾽ ὀφειλομένων μὲν αὐτῷ μυρίων δραχμῶν οὐχ 
εἰχὸς ἦν αὐτὸν ἐπὶ δυοῖν μναῖν ποιήσασϑαι τὴν διαλλαγήν ἀδίγχως δ᾽ αἷτι- 
μενον καὶ συχοφαντοῦντ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστὸν τοσοῦτον ἐθελῆσαι λαβεῖν. ἔτι δ᾽ 

εἰ μεγάλ᾽ ἐγχαλῶν ὀλίγ᾽ ἐπράξατο, οὐ τούτῳ τοῦτο τεχμήριόν ἐστιν, ὡς ἣ 
δίαιτ᾽ οὐ γέγονεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἡμῖν, ὡς καὶ τὴν ἀρχὴν οὐ δικαίως ε 
ἐνεχάλεσεν. ϑαυμάζω δ᾽ εἰ αὑτὸν μὲν ἱκανὸν γνῶναι νομίζει, ὅτι οὐχ εἰχὸς 

ἀντὶ μυρίων δραχμῶν διαχοσίας ἐθελῆσαι λαβεῖν, ἐμὲ δ᾽ οὐχ ἂν οἴεται 
τοῦτ᾽ ἐξευρεῖν, εἴπερ ἐβουλόμην ψευδῆ λέγειν, ὅτι πλέον ἔδει φάσχειν 
τούτων δεδωχέναι. ἀξιῶ δ᾽ ὅσον περ ἂν τούτῳ σημεῖον ἦν, ὡς ἡ δίαιτ' 

οὗ γέγονεν, ἑλόντι τὰ διαμαρτυρηϑέντα, τοσοῦτον ἐμοὶ γενέσϑαι τεχμή- ὦ 

ριον, ὡς ἀληϑῆ λέγω περὶ αὐτῆς, ἐπειδὴ τῷ μάρτυρι φανερός ἐστιν οὐδ᾽ 
ἐπεξελϑεῖν ἀξιώσας. 

(η.) Ἡγοῦμαι δ᾽ εἰ μήϑ᾽ ἡ δίαιτ᾽ ἐγεγόνει μήτε τῶν πεπραγμένων 

ΕΗ [2 

σαν μάρτυρες, ἔδει δ᾽ ἐχ τῶν εἰχώτων σχοπεῖν, οὐδ᾽ οὕτω χαλεπῶς ἂν μάρτυρες ὸ 
ὑμᾶς γνῶναι τὰ δίχαια. εἰ μὲν γὰρ χαὶ τοὺς ἄλλους ἀδικεῖν ἐτόλμων, "0 

εἰχότως ἄν μου χατεγιγνώσχετε χαὶ περὶ τοῦτον ἐξαμαρτάνειν νῦν δ᾽ 

οὐδένα φανήσομαι τῶν πολιτῶν οὔτε χρήμασι ζημιώσας οὔτε περὶ τοῦ ἃ 

σώματος εἰς κίνδυνον καταστήσας, οὔτ᾽ ἐκ μὲν τῶν μετεχόντων τὴς πολι- 

τείας ἐξαλείψας, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου κατάλογον ἐγγράψας. καίτοι 
πολλοὺς ἐπῆρεν ἢ τῶν τριάχοντα πονηρία τοιαῦτα ποιεῖν" οὐ γὰρ ὅτι 25 

τοὺς ἀδιχοῦντας ἐχόλαζον, ἀλλ᾽ ἐνίοις χαὶ προσέταττον ἐξαμαρτάνειν. 
Ὁ Ὁ 

ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς ἐχείνων ἀρχῆς οὐδὲν εὑρεϑύήσομαι τοιοῦτον 

ἐργασάμενος ̓  οὗτος δ᾽ ἀδικηϑῆναί φησιν, ὅτ᾽ ἐξεβέβληντο μὲν οἱ τριάκοντα, ὁ 
ὁ δὲ Πειραιεὺς ἦν κατειλημμένος, ἐχράτει δ᾽ ὁ δῆμος, περὶ διαλλαγῶν δ᾽ 
ἦσαν οἱ λόγοι. χαΐτοι δοχεῖ ἂν ὑμῖν, ὅστις ἐπὶ τῶν τριάχοντα κόσμιον τ 
ἑαυτὸν παρέσχεν, ᾿ εἰς τοῦτον ἀποθέσθαι τὸν χρόνον ἀδιχεῖν, ἐν ᾧ καὶ 817 

τοῖς πρότερον ἡμαρτηχόσι μετέμελεν: ὃ δὲ πάντων δεινότατον, εἰ τῶν 

μὲν ὑπαρχόντων ἐχϑρῶν μηδ᾽ ἀμύνεσθαι μηδέν᾽ ἠξίωσα, τοῦτον δὲ χαχῶς 
ποιεῖν ἐπεχείρουν, πρὸς ὃν οὐδὲν πώποτέ μο!: συμβόλαιον ἐγένετο. 
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(8΄.) Ὡς μὲν οὖν οὐχ αἴτιός εἰμι Καλλιμάχῳ τῆς τῶν χρημάτων 
δημεύσεως, ἱκανῶς ἀποξεδεῖχϑαί μοι νομίζω᾽ ὡς δ᾽ οὐχ ἐξῆν αὐτῷ 
διχάζεσθϑαι περὲ τῶν τότε γεγενημένων, οὐδ᾽ εἰ πάντα ταῦτ᾽ ἦν πεποιηχώς, 

ἅ φησιν αὐτός, ἐχ τῶν συνϑηχῶν γνώσεσϑε. χκαί μοι λαβὲ τὸ βιβλίον. 

ΣΥΝΘΗΚΑΙ. 

(0) 'Αρα μικρῷ τῷ δικαίῳ πιστεύων τὴν παραγραφὴν ἐποιησάμην, 
ἀλλ᾽ οὐ τῶν μὲν συνϑηχῶν διαρρήδην ἀφιεισῶν τοὺς ἐνδείξαντας ἢ 

φήναντας ἣ τῶν ἄλλων τι τῶν τοιούτων πράξαντας, ἐμαυτὸν δ᾽ ἔχων 

ἀποφαίνειν, ὡς οὔτε ταῦτα πεποίηχα, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐξήμαρτον: ἀνάγνωθι 
δή μοι χαὶ τοὺς ὅρχους. 

ΟΡΚΟΙ. 

(ια΄.) Οὐχ οὖν δεινόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτω μὲν τῶν συνϑηχῶν 

ἐχουσῶν, τοιούτων δὲ τῶν ὅρχων γενομένων, τοσοῦτον φρονεῖν Καλλίμαχον 

ἐπὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἑαυτοῦ, ὥσϑ᾽ ἡγεῖσθαι πείσειν ὑμᾶς ἐναντία τούτοις 

ὁ Ψηφίσασϑαι: χαὶ εἰ μὲν ἑώρα μεταμέλον τῇ πόλει τῶν πεπραγμένων, οὐχ 

ἄξιον ἣν ϑαυμάζειν αὐτοῦ " νῦν δ᾽ οὐ μόνον ἐν τῇ ϑέσει τῶν νόμων ἐπε- 

δείξασϑε περὶ πολλοῦ ποιούμενο!: τὰς συνθϑήχας, ἀλλὰ καὶ Φίλωνα τὸν 

ἐχ Κοίλης ἐνξειχϑέντα παραπρεσβεύεσθα:, χαὶ περὶ μὲν τοῦ πράγματος 

οὐδὲν ἔχοντ᾽ ἀπολογήσασϑαι, τὰς δὲ συνϑήχας παρεχόμενον, ἔδοξεν ὑμῖν 

ἀφεῖναι χαὶ μηδὲ χρίσιν περὶ αὐτοῦ ποιήσασϑαι. χαὶ ἡ μὲν πόλις οὐδὲ 

παρὰ τῶν ὁμολογούντων ἐξαμαρτάνειν ἀξιοῖ δίχην λαβεῖν, οὗτος δὲ χαὶ 

τοὺς οὐδὲν ἠδιχηχότας τολμᾷ συχοφαντεῖν. χαὶ μὴν οὐδὲ τάδ᾽ αὐτὸν 

λέληϑεν, ὅτι Θρασύβουλος χαὶ Ἄνυτος μέγιστον μὲν δυνάμενοι τῶν ἐν 

τῇ πόλει, πολλῶν δ᾽ ἀπεστερημένοι χρημάτων, εἰδότες δὲ τοὺς ἀπογράψαν- 
ὅ τας, ὅμως οὐ τολμῶσιν αὐτοῖς δίχας λαγχάνειν οὐδὲ μνησιχαχεῖν, ἀλλ᾽ 

εἰ χαὶ περὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἑτέρων δύνανται διαπράττεσθαι, ἀλλ᾽ οὖν 

περί γε τῶν ἐν ταῖς συνθύήχαις ἴσον ἔχειν τοῖς ἄλλοις ἀξιοῦσιν. καὶ 

οὖχ οὗτοι μόνοι ταῦτ᾽ ἠξιώχασιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑμῶν οὐδεὶς τοιαύτην δίχην 
εἰσελθεῖν τετόλμηχεν. χαίτοι δεινόν, εἰ ἐπὶ μὲν τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν 
πράγμασιν ἐμμένετε τοῖς ὅρχοις, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου συχοφαντίᾳ παρα- 

βαίνειν ἐπιχειρήσετε, χαὶ τὰς μὲν ἰδίας ὁμολογίας δημοσίᾳ κυρίας 
ἀναγκχάζετ᾽ εἶναι, τὰς δὲ τῆς πόλεως συνθϑήχας ἰδίᾳ τὸν βουλόμενον λύειν 

ἐάσετε. ὃ δὲ πάντων ἄν τις μάλιστα ϑαυμάσειεν, εἰ, ὅτε μὲν ἄδηλον 

ἣν, εἰ συνοίσουσιν αἱ διαλλαγαὶ τῇ πόλει, τοιούτους ὥρκους ἐποιήσασϑε 

περὶ αὐτῶν, ὥστ᾽ εἰ χαὶ μὴ συνέφερεν ἀναγχαῖον εἶναι τοῖς ὡμολογημένοις 
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8 Π. ἸΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (8) 

Νιχομάχῳ δίαιταν, ὃν ἠπίστατο πάλαι χρώμενον ἡμῖν, καὶ ὡς οὐχ εἰχὸς 
14 ἣν αὐτὸν ἀντὶ μυρίων δραχμῶν διαχοσίας ἐϑελῇσαι λαβεῖν. (ζ΄ .) Ὑμεῖς 

δ᾽ ἐνῚθυμεῖσϑε πρῶτον μέν, ὅτι τὴν δίαιταν οὐχ ἀμφισβητοῦντες ἀλλ᾽ ἐπὶ 
δητοῖς ἐπετρέψαμεν, ὥστ᾽ οὐδὲν ἄτοπον ἐποίησεν, ἰ εἰ Νικόμαχον εἵλετο 

διαιτητήν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον εἰ περὶ τῶν πραγμάτων ὡμολογηχὼς περὶ 
τοῦ διαιτητοῦ διεφέρετο. ἔπειτ᾽ ὀφειλομένων μὲν αὐτῷ μυρίων δραχμῶν οὐκ 
εἰχὸς ἦν αὐτὸν ἐπὶ δυοῖν μναῖν ποιήσασϑαι τὴν διαλλαγήν ἀδίκως δ᾽ αἶτι- 
μενον χαὶ συχοφαντοῦντ᾽ οὐδὲν ϑαυμαστὸν τοσοῦτον ἐϑελῆσαι λαβεῖν. ἔτι δ᾽ 
εἰ μεγάλ᾽ ἐγκαλῶν ὀλίγ᾽ ἐπράξατο, οὐ τούτῳ τοῦτο τεχμήριόν ἐστιν, ὡς ἣ 
δίαιτ᾽ οὐ γέγονεν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ἡμῖν, ὡς καὶ τὴν ἀρχὴν οὐ δικαίως ὃ 

16 ἐνεκάλεσεν. ϑαυμάζω δ᾽ εἰ αὑτὸν μὲν ἱκανὸν γνῶναι νομίζει, ὅτι οὐχ εἰκὸς 
ΟΥ, Ατί βίοι. 
τῆρι. 119 ἀντὶ μυρίων δραχμῶν διαχοσίας ἐθελῆσαι λαβεῖν, ἐμὲ δ᾽ οὐχ ἂν οἴεται 

τοῦτ᾽ ἐξευρεῖν, εἴπερ ἐβουλόμην ψευδῆ λέγειν, ὅτι πλέον ἔδει φάσχειν 
ΒΥ 9 τούτων δεδωχέναι. ἀξιῶ δ᾽ ὅσον περ ἂν τούτῳ σημεῖον ἦν, ὡς ἣ δίαιτ᾽ 

16 

12 

11 

18 

οὗ γέγονεν, ἑλόντι τὰ διαμαρτυρηϑέντα, τοσοῦτον ἐμοὶ γενέσθαι τεχμή- 

ριον, ὡς ἀληϑῆ λέγω περὶ αὐτῆς, ἐπειδὴ τῷ μάρτυρι φανερός ἐστιν οὐδ᾽ 
ἐπεξελθεῖν ἀξιώσας. 

(η.) Ἡγοῦμαι δ᾽ εἰ μήϑ᾽ ἡ δίαιτ᾽ ἐγεγόνει μήτε τῶν πεπραγμένων 
“Ὗ 

ἦσαν μάρτυρες, ἔδει δ᾽ ἐχ τῶν εἰχότων σχοπεῖν, οὐδ᾽ οὕτω χαλεπῶς ἂν 

ὑμᾶς γνῶναι τὰ δίχαια. εἰ μὲν γὰρ χαὶ τοὺς ἄλλους ἀδιχεῖν ἐτόλμων, : 

εἰκότως ἂν μου χατεγιγνώσχετε χαὶ περὶ τοῦτον ἐξαμαρτάνειν νῦν δ᾽ 
οὐδένα φανήσομαι τῶν πολιτῶν οὔτε χρήμασι ζημιώσας οὔτε περὶ τοῦ 
σώματος εἰς κίνδυνον χαταστήσας, οὔτ᾽ ἐχ μὲν τῶν μετεχόντων τῆς πολι- 
τείας ἐξαλείψας, εἰς δὲ τὸν μετὰ Λυσάνδρου χατάλογον ἐγγράψας. καίτοι 

πολλοὺς ἐπῇρεν ἢ τῶν τριάχοντα πονηρία τοιαῦτα ποιεῖν᾽ οὐ γὰρ ὅτι: 
τοὺς ἀδιχοῦντας ἐχόλαζον, ἀλλ᾽ ἐνίοις χαὶ προσέταττον ἐξαμαρτάνειν. 

ἐγὼ μὲν τοίνυν οὐδ᾽ ἐπὶ τὴς ἐκείνων ἀρχῆς οὐδὲν εὑρεϑήσομαι τοιοῦτον 
ἐργασάμενος ᾿ οὗτος δ᾽ ἀδικηϑῆναί φησιν, ὅτ᾽ ἐξεβέβληντο μὲν οἱ τριάχοντα, 
ὁ δὲ Πειραιεὺς ἦν κατειλημμένος, ἐκράτει δ᾽ ὁ δῆμιος, περὶ διαλλαγῶν δ᾽ 

ἦσαν οἱ λόγοι. χαίΐίτοι δοκεῖ ἂν ὑμῖν, ὅστις ἐπὶ τῶν τριάχοντα κόσμιον : 
ἑαυτὸν παρέσχεν, ᾿ὶ εἰς τοῦτον ἀποϑέσθϑαι τὸν χρόνον ἀδιχεῖν, ἐν ᾧ χαὶ 
τοῖς πρότερον ἡμαρτηχόσι μετέμελεν: ὃ δὲ πάντων δεινότατον, εἰ τῶν 

[ ᾿ «ν. »κ»" Π ““,»ν - “ν. μὲν ὑπαρχόντων ἐχϑρῶν μηδ᾽ ἀμύνεσθαι μηδέν᾽ ἠξίωσα, τοῦτον δὲ χαχῶς 
ποιεῖν ἐπεχείρουν, πρὸς ὃν οὐδὲν πώποτέ μοι συμβόλαιον ἐγένετο. 

ΑΡΡΑΒΝΑΤΙΒ] ἃ 18. ΘὃᾷὃΞΡ διαιτᾶν ἡ ς (δΔηία 0.) εἵ, ΟΟΡΥ!, ᾿. 322 ΕμΠτ 
δηΐμηϑιίν. μ. ὅθ - βἃὶ 14, 1 δυεῖν ΔΛ οἵ, Χ 28, ΧΧ 86. 866 εἵ, ὅτι Τοῦ. Αἰ1.5 0. 201] 
-- 81, 11 νομίζειν ΛῬε., ν ΘΓΆΒ. --- 14 τούτων] τούτον Λ ρμΥ., ΠΟΥΓ, 9 --- δία: ΔΛ ᾿Γ,ς 
τὰ 5.0. δ]. ῶ --- ὶ 16. 19 δεῖ ΛΝ. ΑΙΔ. 1ν. -- 21 περὶ τούτων Λ -- 94. ἐγράψας 

Λρτ,, σοΥγ. 4 -- 8ὶ 17, 21 τοιοῦτο ἡ --- 29 ἐχρατεῖτο Λ Μ. ΑἸ... 1.. βορὰ οἵ 8' 62, 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΊΙΜΑΧΟΝ 5 

(ὃ΄.) Ὡς μὲν οὖν οὐχ αἴτιός εἰμι Καλλιμάχῳ τῆς τῶν χρημάτων 

δημεύσεως, ἱκανῶς ἀποδεδεῖχϑαί μοι νομίζω" ὡς δ᾽ οὐχ ἐξῆν αὐτῷ 
διχάζεσθαι περὶ τῶν τότε γεγενημένων, οὐδ᾽ εἰ πάντα ταῦτ᾽ ἦν πεποιηχώς, 
ἃ φησιν αὐτός, ἐκ τῶν συνθϑηχῶν γνώσεσϑε. χαΐ μοι λαβὲ τὸ βιβλίον. 

ΣΥΝΘΗΚΑΙ. 

((.9. Ἄρα μικρῷ τῷ δικαίῳ πιστεύων τὴν παραγραφὴν ἐποιησάμην, 
ἀλλ᾽ οὐ τῶν μὲν συνϑηχῶν διαρρήδην ἀφιεισῶν τοὺς ἐνδείξαντας ἣ 

φήναντας ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν τοιούτων πράξαντας, ἐμαυτὸν δ᾽ ἔχων 

ἀποφαΐνειν, ὡς οὔτε ταῦτα πεποίηχα, οὔτ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἐξήμαρτον: ἀνάγνωθι 
δή μοι χαὶ τοὺς ὅρχους. 

ΟΡΚΟΙ. 

(.«΄.) Οὐχ οὖν δεινόν, ὦ ἄνδρες δικασταί, οὕτω μὲν τῶν συνϑηχῶν 

ἐχουσῶν, τοιούτων δὲ τῶν ὅρκων γενομένων, τοσοῦτον φρονεῖν Καλλίμαχον 

ἐπὶ τοῖς λόγοις τοῖς ἑαυτοῦ, ὥσϑ᾽ ἡγεῖσϑαι πείσειν ὑμᾶς ἐναντία τούτοις 

Ψψηφίσασϑψα!:: χαὶ εἰ μὲν ἑώρα μεταμέλον τῇ πόλει τῶν πεπραγμένων, οὐχ 
ἄξιον ἣν ϑαυμάζειν αὐτοῦ " νῦν δ᾽ οὐ μόνον ἐν τῇ ϑέσει τῶν νόμων ἐπε- 
δείξασϑε περὶ πολλοῦ ποιούμενοι: τὰς συνθϑύήχας, ἀλλὰ καὶ Φίλωνα τὸν 

ἐχ Κοίλης ἐνξδειχϑέντα παραπρεσβεύεσθα:, χαὶ περὶ μὲν τοῦ πράγματος 
οὐδὲν ἔχοντ᾽ ἀπολογήσασθαι, τὰς δὲ συνθήχας παρεχόμενον, ἔδοξεν ὑμῖν 
ἀφεῖναι χαὶ μηδὲ χρίσιν περὶ αὐτοῦ ποιήσασθαι. χαὶ ἡ μὲν πόλις οὐδὲ 

παρὰ τῶν ὁμολογούντων ἐξαμαρτάνειν ἀξιοῖ δίχην λαβεῖν, οὗτος δὲ χαὶ 

τοὺς οὐδὲν ἠδιχηχότας τολμᾷ συχοφαντεῖν. χαὶ μὴν οὐδὲ τάδ᾽ αὐτὸν 
λέληϑεν, ὅτι Θρασύβουλος χαὶ Ἄνυτος μέγιστον μὲν δυνάμενοι τῶν ἐν 
τῇ πόλει, πολλῶν δ᾽ ἀπεστερημένοι χρημάτων, εἰδότες δὲ τοὺς ἀπογράψαν- 

τας, ὅμως οὐ τολμῶσιν αὐτοῖς δίχας λαγχάνειν οὐδὲ μνησιχαχεῖν, ἀλλ᾽ 

εἰ χαὶ περὶ τῶν ἄλλων μᾶλλον ἑτέρων δύνανται διαπράττεσθαι, ἀλλ᾽ οὖν 

περί γε τῶν ἐν ταῖς συνθϑύήχαις ἴσον ἔχειν τοῖς ἄλλοις ἀξιοῦσιν. χαὶ 

οὖχ οὗτοι μόνοι ταῦτ᾽ ἠξιώχασιν, ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὑμῶν οὐδεὶς τοιαύτην δίχην 
εἰσελθεῖν τετόλμηχεν. καίτοι δεινόν, εἰ ἐπὶ μὲν τοῖς ὑμετέροις αὐτῶν 

πράγμασιν ἐμμένετε τοῖς ὅρχοις, ἐπὶ δὲ τῇ τούτου συχοφαντίᾳ παρα- 

βαίνειν ἐπιχειρήσετε, χαὶ τὰς μὲν ἰδίας ὁμολογία: δημοσίᾳ κυρίας 
ἀναγχάζετ᾽ εἶναι, τὰς δὲ τῆς πόλεως συνϑήχας ἰδίᾳ τὸν βουλόμενον λύειν 
ἐάσετε. ὃ δὲ πάντων ἄν τις μάλιστα ϑαυμάσειεν, εἰ, ὅτε μὲν ἄδηλον 

ἦν, εἰ συνοίσουσιν αἱ διαλλαγαὶ τῇ πόλει, τοιούτους ὅρχους ἐποιήσασϑε 
περὶ αὐτῶν, ὥστ᾽ εἰ χαὶ μὴ συνέφερεν ἀναγκαῖον εἶναι τοῖς ὡμολογημένοις 

ἈΡΡΑΝΑΤΙΒ) 8 84, 8. μόνοι] μὲν Λ ᾿Υ., σΟΥΥ. 4 --- 39 ἡμετέροις ἡ Μ. ΑἸ. 

-- 80 ἐμμενεῖτε ἡ ς Β., ὁοοτγ. Πόῦτοο ΒΚ. κᾳ. ΝΆΒΟΙ μ᾿. 84. οἵ, αὶ 386 ΠῚ 4 --- 88 ἐά- 
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10 Π. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (8) 

ἐμμένειν, ἐπειδὴ δ᾽ οὕτω χαλῶς ὑμῖν συμβέβηχεν, ὥστε χαὶ μηδεμιᾶς 
πίστεως γεγενημένης ἄξιον εἶναι τὴν παροῦσαν πολιτείαν διαφυλάττειν, 
τηνικαῦτα τοὺς ὥρχους παραβήσεσθϑε. χαὶ τοῖς μὲν εἰρηκόσιν, ὡς χρὴ 
τὰς συνθήκας ἐξαλείφειν, ὀργίζεσϑε, τουτονὶ δέ, ὃς γεγραμμένας αὐτὰς 
τολμᾷ παραβαίνειν, ἀζήμιον ἀφήσετε; ἀλλ᾽ οὔτ᾽ ἂν δίκαι᾽ οὔτ᾽ ἄξι᾽ ὑμῶν : 
αὐτῶν οὔτ᾽ ἂν πρέποντα τοῖς πρότερον ἐγνωσμένοις ποιήσετε. 

(:8β.) ᾿Ενϑυμεῖσϑε δ᾽ ὅτι περὶ τῶν μεγίστων ἥκετε δικάσοντες ̓  περὶ 

γὰρ συνϑηχῶν τὴν ψῆφον οἴσετε, ἃς οὐδὲ πώποτ᾽ οὔϑ᾽ ὑμῖν πρὸς ἑτέρους 

οὔτ᾽ ἄλλοις πρὸς ὑμᾶς ἐλυσιτέλησε παραβῆναι, τοσαύτην δ᾽ ἔχουσι δύναμιν, 

ὥστε τὰ πλεῖστα τοῦ βίου χαὶ τοῖς Ἕλλησι χαὲὶ τοῖς Ῥαρβάροις διὰ συν- 
ϑηχῶν εἶναι. ταύταις γὰρ πιστεύοντες: ὡς ἀλλήλους ἀφικνούμεϑα χαὶ 
ποριζόμεϑα, ὧν ἕκαστοι τυγχάνομεν δεόμενοι ̓  μετὰ τούτων καὶ τὰ συμ- 
βόλαια τὰ πρὸς ἡμᾶς αὐτοὺς ποιούμεϑα καὶ τὰς ἰδίας ἔχϑρας καὶ τοὺς χοι- 

νοὺς πολέμους διαλυόμεϑα. τούτῳ μόνῳ χοινῷ πάντες ἄνθρωπο: διατελοῦμεν 

χρώμενοι ̓  ὥσϑ᾽ ἅπασι μὲν προσήχει βοηϑεῖν αὐταῖς, μάλιστα δ᾽ ὑμῖν. 
(.γχ΄.) Ὑπόγυον γάρ ἐστιν, ἐξ οὗ καταπολεμηϑέντες, ἐπὶ τοῖς ἐχϑροῖς γενό- 
μενοι, πολλῶν ἐπιϑυμησάντων διαφϑεῖραι τὴν πόλιν, εἰς ὅρχους καὶ συν- 

ϑήχας χαταφεύγομεν, ἃς εἰ [ο] Λαχεδαιμόνιο: τολμῷεν παραβαίνειν, σφόδρ᾽ 
(ἂν) ἕχαστος ὑμῶν ἀγαναχτήσειεν. :ς καίτοι πῶς οἷόν τ᾽ ἐστὶν ἑτέρων 
χατηγορεῖν, οἷς αὐτός τις ἔνοχός ἐστιν; τῷ δ᾽ ἂν δόξαιμεν ἀδικεῖσθαι 
παρὰ τὰς συνϑύχας χαχῶς πάσχοντες, εἰ μηδ᾽ αὐτοὶ φαινοίμεϑ᾽ αὐτὰς 

περὶ πολλοῦ ποιούμενοι; τίνας δὲ πίστεις πρὸς τοὺς ἄλλους εὑρήσομεν, 

εἰ τὰς πρὸς μᾶς αὐτοὺς γεγενημένας οὕτως εἰχῇ λύσομεν; ἄξιον δὲ χαὶ 

τῶνδε μνησϑῆναι, διότι πολλῶν χαὶ χαλῶν τοῖς προγόνοις ἐν τῷ πολέμῳ 

πεπραγμένων οὐχ ἥχισϑ᾽ ἡ πόλις ἐχ τούτων τῶν διαλλαγῶν εὐδοχίμησεν. 
πρὸς μὲν γὰρ τὸν πόλεμον πολλαὶ πόλεις ἂν εὑρεϑεῖεν καλῶς ἠγωνισμέναι; 
περὶ δὲ στάσεω: οὖχ ἔστιν ἣν ἄν τις ἐπιδείξειεν ἄμεινον τὴς ἡμετέρας 

82 βεβουλευμένην. ἔτι δὲ τῶν μὲν τοιούτων ἔργων, ὅσα μετὰ κινδύνων 
πέπραχται, τὸ πλεῖστον ἂν τις μέρος τῇ τύχῃ, μεταδοίη " τῆς δ᾽ εἰς ἡμᾶς 
αὐτοὺς μετριότητος οὐδεὶς ἂν ἀλλ᾽ ἣ τὴν ἡμετέραν γνώμην αἰτιάσαιτο. 

ὥστ᾽ οὐχ ἄξιον προδότας ταύτης τῆς δόξης γεγενῆσϑαι. 
(ι5.) Καὶ μηδεὶς ἡγείσϑω μ᾽ ὑπερβάλλειν μηδὲ μείζω λέγειν, ὅτι 

δίχην ἰδίαν φεύγων τούτους εἴρηκα τοὺς λόγους. οὐ γὰρ μόνον περὶ τῶν 

ἈΡΡΑΒΝΑΤΟΒῚ ὶ 35, 3 παραβήσεσθα: ΔΛ μΓ., ΟΟΥΓ, 4 το αὶ 30. 4. ὃς) οἐς 
ΔΛ ρΥν, ΟΟΥΤ. 4 --- θ. ποιήσετε Λ μΓ1.] ποιήσητε Δι ς αηίο Ο, -- 8ὶ 39, 18 οἱ 66]. 

Γ. 854. (ἀρρϑῃι.) --- σφόδρα (οὁπι. ἄν) ΛΞ δηίο Ὁ, -- ὶ 81. 27 στάσεως Λ μὲ. οἵ, 

6}. ΙΝ 3] συστάσεως Λ΄ Φ. Δ16Γ ΧΕ δ4 -- 8 3.39, 80 ἀλλ᾽ ἢ οἵ, Βόνη. δὰ ΠΟ, 

ξ 1] ἄλλ᾽ ἢ ΛΝ. ΟΑ Β5. 8η. --- ὑμετέραν ΛΜ. ΑἸα. 
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ΠΑΡΑΓΡΑΦῊ ΠΡῸΣ ΚΑΛΛΙΜΑΧΟΝ 11 

ἐπιγεγραμμένων χρημάτων ἐστὶν οὗτος ὁ ἀγών, ἀλλ᾽ ἐμοὶ μὲν περὶ τούτων, 

ὑμῖν δὲ περὶ τῶν ὀλίγῳ πρότερον εἰρημένων ὑπὲρ ὧν οὐδεὶς οὔτ᾽ ἂν 
εἰπεῖν ἀξίως δύναιτο, οὔτ᾽ ἂν τίμημ᾽ ἱκανὸν ἐπιγράψαιτο. τοσοῦτον (γὰρ) 8Ξ4 
αὕτη διαφέρει τῶν ἄλλων δικῶν, ὥστε τῶν μὲν τοῖς ἀγωνιζομένοις μόνον 
προσήκχε:, ταύτῃ δὲ τὸ χοινὸν τὴς πόλεως συγχινδυνεύει. περὲ ταύτης 

δύ᾽ ὄρχους ὀμόσαντες διχάζετε, τὸν μέν, ὅνπερ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις εἴϑισϑε, 

τὸν δ᾽ ὃν ἐπὶ ταῖς συνϑήκαις ἐποιήσασϑε. ταύτην ἀδίχως γνόντες οὐ 

τοὺς τῆς πόλεως νόμους μόνον ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἁπάντων κοινοὺς παρα- 

βήσεσϑε. ὥστ᾽ οὐκ ἄξιον οὔτε χατὰ χάριν οὔτε κατ᾽ ἐπιείχειαν οὔτε 
Ὁ χατ᾽ ἄλλ᾽ οὐδὲν ἢ χατὰ τοὺς ὅρχους περὶ αὐτῶν ψηφίσασϑαι. 

(ιε΄.) Ὡς μὲν οὖν χρὴ καὶ συμφέρει καὶ δίκαιον ὑμᾶς ἐστὶν οὕτω 88 
περὶ τῶν συνθηχῶν γιγνώσχειν, οὐδ᾽ αὐτὸν ἡγοῦμαι Καλλίμαχον ἀντερεῖν ̓  
οἶμαι δ᾽ αὐτὸν ὀδυρεῖσϑαι τὴν παροῦσαν πενίαν χαὶ τὴν γεγενημέμην 

818. αὑτῷ συμφοράν, ᾿ χαὶ λέξειν, ὡς δεινὰ χαὶ σχέτλια πείσεται, εἰ τῶν 
15 χρημάτων, ὧν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας ἀφῃρέϑη, τούτων ἐν δημοχρατίᾳ τὴν 

ἐπωβελίαν ὀφλήσει, καὶ τότε μὲν διὰ τὴν οὐσίαν τὴν αὑτοῦ φυγεῖν 
ἠναγχάσϑη, νυνὲ δ᾽ ἐν ᾧ χρόνῳ προσῆχεν αὐτὸν δίχην λαβεῖν, ἄτιμος 

γενήσεται. χατηγορήσει δὲ χαὶ τῶν ἐν τῇ μεταστάσει γενομένων, ὡς ἐχ 88 

Ὁ τούτων μάλισϑ᾽ ὑμᾶς εἰς ὀργὴν καταστήσων ἴσως γάρ τινος ἀχήχοεν, 

0 ὡς ὑμεῖς, ὅταν μὴ τοὺς ἀδικοῦντας λάβητε, τοὺς ἐντυγχάνοντας κολάζετε. Ῥφπιοδιν, 

ἐγὼ δ᾽ οὔϑ᾽ ὑμᾶς ταύτην ἔχειν τὴν γνώμην ἡγοῦμαι, πρός τε τοὺς 

ὑπειρημένους λόγους ῥάδιον ἀντειπεῖν νομίζω. (ις΄.) Πρὸς μὲν οὖν τοὺς 81 
ὀδυρμούς, ὅτι προσήχει βοηϑεῖν ὑμᾶς, οὐχ οἵτινες ἂν δυστυχεστάτους 
σφᾶς αὐτοὺς ἀποδείξωσιν, ἀλλ᾽ οἵτινες ἂν περὶ ὧν ἀντωμόσαντο δικαιότερα 

οΣ λέγοντες φαίνωνται. περὶ δὲ τὴς ἐπωβελίας, εἰ μὲν ἐγὼ τούτων τῶν 
πραγμάτων αἴτιος ἣν, εἰχότως ἂν αὐτῷ μέλλοντι ζημιώσεσϑαι συνή- 
χϑεσϑε᾽ νῦν δ᾽ οὗτός ἐστιν ὁ συχοφαντῶν, ὥστ᾽ οὐδὲν ἂν διχαίως αὐτοῦ 

λέγοντος ἀποξέχοισϑε. ἔπειτα χἀχεῖνο χρὴ σχοπεῖν, ὅτι πάντες οἱ χατελ- 85 
ϑόντες ἐκ Πειραιέως ἔχοιεν ἂν τοὺς αὐτοὺς λόγους εἰπεῖν, οὔσπερ οὗτος, 

80 ὧν οὐδεὶς ἄλλος τετόλμηχε τοιαύτην δίχην εἰσελϑεῖν. καίτοι χρὴ μισεῖν 
ὑμᾶς τοὺς τοιούτου: χαὶ καχοὺ: πολίτας νομίζειν, οἵτινες ταῖς μὲν συμ- 

ωῳ« ὦ, 

ΑΡΡΑΚΑΤΊΞΪ) 34. 8. γὰρ οπι. Δ Μ. ΑἸΙὰ. ---ὀ 4. ὥστε τοῖς μὲν Λ ρῥγ., ὥστε 

τῶν μὲν τοῖς ΘΟΤΥ. 4 δά, -- 8 35, 1] ἡμᾶς ΛΜ. ΑἸ, -τ- 18 ὀδύρεσθαι Λ ς Β. 

(ᾳα!ον μγὸ ὀδυρεῖσϑα: αἀἰοσίαπι, 6886. με ίδηί Ὑ. 1,.), ὁογτ, (Ὁ) Β5.. 54. Οοῦ. ΥἹ"ν 
μ. 380 ΝΆ ΘΓ ῃ. 84 -- 14 πείσετα: ΔΛ ῬΓ., πήσετα: οὐοΥῖ. 4 -- ]15 δημοχραὰ Λ ΡΓο 

δι. ΟΟΥΤ, ὁ -- 16 ἐπωβελείαν ΛΞ Β., οοττ. ΑἸά. ἮΝ. 8ι. ἢ. 854. -- καὶ Λργ.] καὶ 
(δἰ λὶ ο64. -- ὶ 86, 22 ὑπειρημένους Δ μγ, 64.] ὑπ ίηαπχ, δὲ βρί τἰξα πὶ 8. 6: δα ὰ. 
Λ, - 8ὶ 817, 25 ἐπωβελείας Λ ς Β., ὁοοὐτ. ΑἸ. Ἦ. 851. ἢ. 8ᾳ. --- 20. ζημιώσασθα! Λ 
-α συνήχεσϑα Λ ργ., ΘΟΟΙΓ, 4 -- 8 88, 99 ὥσπερ ΛΝ. ΑἸὰ. 8ι. 
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[9 Π. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (18) 

φοραῖς ὁμοίαις τῷ πλήϑει χέχρηνται, τὰς δὲ τιμωρίας διαφόρους τῶν 
ἄλλων ἀξιοῦσι ποιεῖσϑαι. πρὸς δὲ τούτοις ἔτι χαὶ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ, πρὶν 

ἀποπειραϑῆναι τῆς ὑμετέρας γνώμης, ἀφέντι τὴν δίχην ἀπηλλάχϑαι πάντων 
τῶν πραγμάτων. χαΐτοι πῶς οὖχ ἄλογόν ἔστιν ἐν τούτῳ τῷ κινδύνῳ 

ζητεῖν αὐτὸν ἐλέου παρ᾽ ὑμῶν τυγχάνειν, οὗ κύριος αὐτός ἐστιν, καὶ εἰς ! 
ὃν αὐτὸς αὑτὸν καϑίστησιν, χαὶ ὃν ἔτι χαὶ νῦν ἔξεστιν αὐτῷ μὴ κινδυ- 

νεύειν; (ιζ΄.) Ἐὰν δ᾽ ἄρα μεμνῆται τῶν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας γεγενημένων, 
ἀξιοῦτ᾽ αὐτὸν μὴ ᾿χείνων κατηγορεῖν, ὑπὲρ ὧν οὐδεὶς ἀπολογήσεται, ἀλλ᾽ 
ὡς ἐγὼ τὰ χρήματ᾽ εἴληφα διδάσχειν, περὲ οὗπερ ὑμᾶς δεῖ ψηφίζεσθαι, 
μηδ᾽ ὡς αὐτὸς δεινὰ πέπονθεν ἀποφαίνειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ πεποίηχ᾽ ἐξελέγχειν, 

παρ᾽ οὕπερ {{ ἀξιοῖ τἀπολωλότα χομίζεσθαι" ἐπεὶ καχῶς γ᾽ αὑτὸν πράτ- 
τοντ᾽ ἐπιδεῖξαι χαὶ πρὸς ἄλλον ὁντινοῦν ἀγωνιζόμενος τῶν πολιτῶν δύναται. 

χαίτοι χρὴ μέγα παρ᾽ ὑμῖν δύνασθαι τῶν χατηγοριῶν, οὐχ αἷς ἔξεστι 
χρῆσϑαι καὶ πρὸς τοὺς μηδὲν ἡμαρτηκότας, ἀλλ᾽ ἃς οὐχ οἷόν τ᾽ εἰπεῖν 
ἀλλ᾽ ἢ χατὰ τῶν ἠδιχηχότων. 

Π ὃς δι ᾿ τοῦ »)ς τοὺς λό εἰς ὶ τ᾽ ἢ " ᾿ ) ξ.," 

ρὸς μὲν οὖν τουτοὺς τοὺς ΛΟγοὺξς χαὶ τῶᾶυτ ἰσὼς ἀρχέσει χα! τὰῶχ 

ἀντειπεῖν ἐξέσται. (ιη΄.) Ἐνϑυμεῖσϑε δ᾽ εἰ καί τῳ δόξω δὶς περὶ τῶν 
αὐτῶν λέγειν, ὅτι πολλοὶ προσέχουσι ταύτῃ τῇ δίκῃ τὸν νοῦν, οὐ τῶν 
ἡμετέρων πραγμάτων φροντίζοντες, ἀλλ᾽ ἡγούμενοι περὶ τῶν συνθηχῶν 
εἶναι τὴν χρίσιν. οὺς ὑμεῖς τὰ δίχαια γνόντες ἀδεῶς οἰχεῖν ἐν τῇ πόλει : 

ποιήσετε εἰ δὲ μή, πῶς οἴεσθε διαχείσεσϑαι τοὺς ἐν ἄστε: μείναντας, 
ἣν ὁμοίως ἅπασιν ὀργιζόμενοι φαίνησϑε τοῖς μετασχοῦσι τῆς πολιτείας: 

τίνα δὲ γνώμην ἕξειν τοὺς καὶ μικρὸν ἁμάρτημα σφίσιν αὐτοῖς συνειδότας, 

ὅταν ὁρῶσι μηδὲ τοὺς χοσμίως πεπολιτευμένους τῶν δικαίων τυγχάνοντας; 

πόσην δὲ χρὴ προσδοχᾶν ἔσεσθαι ταραχήν, ὅταν οἱ μὲν ἐπαρϑῶσι συχο- 

φαντεῖν ὡς ὑμῶν αὐτοῖς ἤδη ταῦτ᾽ ἐγνωχότων, οἱ δὲ δεδίωσι τὴν παροῦσαν 
πολιτείαν ὡς οὐδεμιᾶς αὐτοῖς ἔτι χαταφυγῆς ὑπαρχούσης; ἄρ᾽ οὐχ ἄξιον 
φοβεῖσϑαι, μὴ συγχυϑέντων τῶν ὄὅρχων πάλιν εἰς ταὐτὰ χαταστῶμεν, ἐξ 
ὦνπερ ἡναγχάσϑημεν τὰς συνθήκας ποιήσασθαι; χαὶ μὴν οὐ δεῖ γ᾽ ὑμᾶς 
παρ᾽ ἑτέρων μαϑεῖν, ὅσον ἐστὶν ὁμόνοι᾽ ἀγαϑὸν ἢ στάσις χκαχόν οὕτω 
γὰρ ἀμφοτέρων σφόδρα πεπείρασϑε, ὥστε χαὶ τοὺς ἄλλους ὑμεῖς ἄριστ᾽ 
ἂν διδάξαιτε περὶ αὐτῶν. 

(.3.) Ἵνα δὲ μὴ δοχῶ διὰ τοῦτο πολὺν χρόνον περὶ τὰς συνϑήχας 

ἈΡΡΑΚΑΤΊΌΒΙ 8 89. 5. ἐλέους Λ οὐἰά,, σοττ, Β]. (ἀρρθῃά.) --- ὶ 40. 8 ἐχεῖνον 

Λ, ἐκείνων ς ΒΙΒΒ., ὁοῦγ, Β5. (ἀ6 ίαδι μ. 40 δὲ ψ. ΥἹ 5) 8]. - 8ὶ 45, 117 ἐνϑυ- 

μεῖσϑα: ΔΛ --- 18 τῶν] τὸν Λ ΡΓ., (ΟΥΓ. 1 --- 92. ἣν Δ] ἵν᾿ ΔΛ ργ. Β8. (,πὸϊ" οἵ, Ρ. 

1.1}, εἰ Β8. --- φαίνησϑε Β, {200} 1874. γ»». 160 60}}. Π] 8. Β].] φανήσεσθε ἡ ς (ηΐο Ο) 

ΒΩ. Β8., φανήσησθϑε (ἃ, -- 8 48. 26 δὲ δίδωσι ΛΔ, ὁοττ, ΑἸά. κῃ. -- 8 44. 99 ἣναγ- 
χάσθϑημεν!: μὲν ἴῃ Γ88. 8 {{{. σΟΥΓ, Δ᾽ -α 823 διδάξητε ἡ ς δῃίθ Ὁ. 
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διατρίβειν, ὅτι ῥάδιόν ἐστι περὶ [τῶν] αὐτῶν πολλὰ χαὶ δίκαι᾽ εἰπεῖν, 
τοσοῦτον ὑμῖν ἔτι διαχελεύομαι μνημονεύειν, ὅταν φέρητε τὴν ψῆφον, 
ὅτι πρὶν μὲν ποιήσασθαι ταύτας ἐπολεμοῦμεν, οἱ μὲν τὸν χύχλον ἔχοντες, 
οἱ δὲ τὸν Πειραιᾶ χατειληφότες, μᾶλλον ἀλλήλους μισοῦντες ἢ τοὺς ὑπὸ 
τῶν προγόνων πολεμίους ἡμῖν χαταλειφρϑέντας, ἐπειδὴ δὲ τὰς πίστεις |; 
ἀλλήλοις ἔδομεν εἰς ταὐτὸν συνελθόντες, οὕτω χαλῶς χαὶ χοινῶς πολι- 

τευόμεϑα, ὥσπερ οὐδεμιᾶς ἡμῖν συμφορᾶς γεγενημένης. χαὶ τότε μὲν 
ἀμαϑεστάτους χαὶ δυστυχεστάτου: πάντες ἡμᾶς ἐνόμιζον νῦν δ᾽ εὐδαι- 

μονέστατοι χαὶ σωφρονέστατοι τῶν ᾿Ελλήνων δοχοῦμεν εἶναι. ὥστ᾽ 
ἄξιον οὐ μόνον τηλικαύταις ζημίαις κολάζειν τοὺς παραβαίνειν τολμῶντας 

τὰς συνϑήχας, ἀλλὰ ταῖς ἐσχάταις, ὡς τῶν μεγίστων χαχῶν αἰτίους 

ὄντας, ἄλλως τε χαὶ τοὺς ὥσπερ Καλλίμαχος βεβιωχότας. (χ΄.) Ὃς 

δέχα μὲν ἔτη συνεχῶς ὑμῖν Λαχεδαιμονγίων πολεμησάντων οὐδὲ μίαν 

παρέσχεν αὑτὸν ἡμέραν τάξα: τοῖς στρατηγοῖς, ἀλλ᾽ ἐχεῖνον μὲν τὸν 

χρόνον διετέλεσεν ἀποδιδράσχων χαὶ τὴν οὐσίαν ἀποχρυπτόμενος, ἐπειδὴ 
δ᾽ οἱ τριάχοντα κατέστησαν, τηνιχαῦτα κατέπλευσεν εἰς τὴν πόλιν. καὶ 

φησὶ (μὲν) εἶναι δημοτικός, τοσούτῳ δὲ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐπεϑύμει 
μετασχεῖν ἐχείνης τῆς πολιτείας, ὥστ᾽ οὐδ᾽ εἰ χαχῶς ἔπαϑεν, ἠξίωσεν 

ἀπελϑεῖν, ἀλλ᾽ ἡρεῖτο μετὰ τῶν ἡμαρτηχότων εἰς αὑτὸν πολιορχεῖσθαι 
μᾶλλον ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν τῶν συνηδιχημένων πολιτεύεσθαι. καὶ μέχρι τῆς 

ἡμέρας ἐχείνης παρέμεινε μετέχων τῆς πολιτείας, ἐν ἢ προσβαλεῖν 

ἐμέλλετε πρὸς τὸ τεῖχος τότε δ᾽ ἐξῆλθεν, οὐ τὰ παρόντα μισήσας ἀλλὰ 

δείσας τὸν ἐπιόντα χίνδυνον, ὡς ὕστερον ἐδήλωσεν. ἐπειδὴ γὰρ Λαχεδαι- 
μονίων ἐλϑόντων ὁ δῆμος ἐν τῷ Πειραιεῖ χατεχλείσϑη, πάλιν ἐχεῖϑεν 

διαδρὰς ἐν Βοιωτοῖς διῃτᾶτο ὥστ᾽ αὐτῷ προσήχει μετὰ τῶν αὐτομόλων 

ἀναγεγράφϑαι πολὺ μᾶλλον ἣ τῶν φυγόντων ὀνομάζεσθαι. χαὶ τοιοῦτος 

γεγενημένος χαὶ περὶ τοὺς ἐχ Πειραιέως καὶ περὶ τοὺς ἐν ἄστει μεί- 
ναντας χαὶ περὶ πᾶσαν τὴν πόλιν, οὐχ ἀγαπᾷ τῶν ἴσων τυγχάνειν τοῖς 

ἄλλοις, ἀλλὰ ζητεῖ πλέον ἔχειν ὑμῶν, ὥσπερ ἢ μόνος ἀδιχηϑεὶς ἢ 

βέλτιστος ὧν τῶν πολιτῶν ἢ μεγίσταις συμφοραῖς δι᾿ ὑμᾶς κεχρημένος 
ἢ πλείστων ἀγαϑῶν αἴτιος τῇ πόλει γεγενημένος. 

᾿Ἐβουλόμην δ᾽ ἂν ὑμᾶς ὁμοίως ἐμοὶ γιγνώσχειν αὐτόν, ἵν᾽ αὐτῷ 

ἈΡΡΑΚΑΤΙΒΊ  4ὅ..ᾧ.Αἂ.ω τῶν 6]. Β, 8η. -- ὶ 47. 18 λαχεϑαιμονίοις Λ -- 
ἃ 45.. 11 φησὶ (μὲν) Β. 5. Β]. οἵ, δέν, ΚΒ μ. θ5. 601}. ΠῚ 14, ΧΧῚ 156 Οὀ ΔΊΟΥ 

ΔΓ. ΘΧ σοηίγ. μ᾿. 119] φησὶν Λς ΒΕ, -- ἐπεϑύμε:ι Ἂ' 56. (λόγι ὶ ΝΑΙΘΓ 0». 84) 

εἴν, Οοθαπου 1. 1.1 ἐπιϑυμεῖ Δ Μι ΑἸ, Β. -- 18 ἐκείνης Β. 54.} ἰοσγιἰπαϊΐο ἴῃ Λ 
Β4]ΌΔΙΟΓΟ οὐβουγαῖα οτος ποῦ δγαΐ ὧν -- 8 49. 21 προτραλεῖν { μὲν 5 Δ μγ΄, μὲν 6Γ8 8, 

-- 30 φευγόντων ΛΔ οἰ... οοττ. ΒΙ. --- ὶ ὅθ, 80 ἡμᾶς Λ ΜΝ. ΑἸὰ, Β5. 
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μὴ τῶν ἀπολωλότων συνήχϑεσθϑε, ἀλλὰ τῶν ὑπολοίπων ἐφϑονεῖτε. νῦν 
ΠΥΑΧΠῚ δὲ περὶ μὲν τῶν ἄλλων ὅσοις ἐπιβεβούλευχεν, καὶ δίχας οἵας δεδί- 

δὲ 

δέ 

δῦ 

δθ 

ΥἹ 15 

χασται χαὶ γραφὰς (ὅσας) εἰσελήλυϑεν, καὶ μεϑ᾽ ὧν συνέστηχεν, καὶ 381 
χαϑ' ὧν τὰ ψευδῆ μεμαρτύρηχεν, οὐδ᾽ ἂν δὶς τοσοῦτον ὕδωρ ἰχανὸν 
διηγήσασθαι γένοιτο ἕν δὲ μόνον ἀχούσαντες τῶν τούτῳ πεπραγμένων 

ῥᾳδίως καὶ τὴν ἄλλην αὐτοῦ πονηρίαν γνώσεσϑε. (χα΄.) Κρατῖνος γὰρ 
ἠμφισβήτησε χωρίου τῷ τούτου χηδεστῇ. μάχης δ᾽ αὐτοῖς γενομένης, 

ὑποχρυψάμενοι ϑεράπαιναν ἡτιῶντο τὸν Κρατῖνον συντρῖψαι τῆς κεφαλῆς 
αὐτήν, ἐκ δὲ τοῦ τραύματος φάσχοντες ἀποθανεῖν τὴν ἄνθρωπον λαγ- 

χάνουσιν αὐτῷ φόνου δίχην ἐπὶ Παλλαδίῳ. πυϑόμενος δ᾽ ὁ Κρατῖνος 
τὰς τούτων ἐπιβουλὰς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἣσυχίαν ἧγεν, ἵνα μὴ μετα- 
ϑεῖντο τὸ πρᾶγμα μηδ᾽ ἑτέρους λόγους ἐξευρίσχοιεν, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ αὐτοφώρῳ 
ληφϑεῖεν καχουργοῦντες ̓  ἐπειδὴ δ᾽ ὁ χηδεστὴς μὲν ἣν ὁ τούτου χατη- 
γορηχώς, οὗτος δὲ [Ὁ] μεμαρτυρηχὼς ἣ μὴν τεϑνάναι: τὴν ἄνθρωπον, ς 
ἐλθόντες εἰς τὴν οἰχίαν, ἵν᾽ ἣν χεχρυμμένη, βίᾳ λαβόντες αὐτὴν χαὶ 10 
ἀγαγόντες ἐπὶ τὸ διχαστήριον ζῶσαν ἅπασι τοῖς παροῦσιν ἐπέδειξαν. 
ὥστε πενταχοσίων μὲν διχαζόντων, τεττάρων δὲ χαὶ δέχα μαρτυρησάντων, 
ἅπερ οὗτος, οὐδεμίαν ψῆφον μετέλαβον. χαί μοι χάλει τούτων μάρ- 
τυρας. 

[2} 

0 .-- 

ΜΑΡΤΎΥΡΕΣ. "Ὁ 

(χβ΄.) Τίς ἂν οὖν ἀξίως δύναιτο χατηγορῆσαι τῶν τούτῳ πεπραγ- 

μένων: ἣ τίς ἂν εὑρεῖν ἔχοι παράδειγμα μεῖζον ἀδιχίας χαὶ συχο- ἃ 

φαντίας χαὶ πονηρίας: ἔνια μὲν γὰρ τῶν ἀδιχημάτων οὐχ ἂν ὅλον τὸν 

τρόπον δηλώσειε τῶν ἀδικησάντων, ἐχ δὲ τῶν τοιούτων ἔργων ἅπαντα 

τὸν βίον τῶν ἐξαμαρτανόντων ῥάδιον χατιδεῖν ἐστίν. ὅστις γὰρ τοὺς 25 

ζῶντας τεϑνάναι μαρτυρεῖ, τίνος ἂν ὑμῖν ἀποσχέσθαι δοχεῖ; ἢ ὅστις 
ἐπὶ τοῖς ἀλλοτρίοις πράγμασιν οὕτω πονηρός ἐστιν, τί οὐχ ἂν ἐπὶ τοῖς 

αὑτοῦ τολμήσειεν: πῶς δὲ χρὴ τούτῳ πιστεύειν ὑπὲρ αϑτοῦ λέγοντι, ὃς ὁ 
ὑπὲρ ἑτέρων ἐπιορκῶν ἐξελέγχεται; τίς δὲ πώποτε φανερώτερον ἐπε- 
δείχϑη τὰ ψευδῆ μαρτυρῶν; τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους ἐχ τῶν λεγομένων 80 
χρίνετε, τὴν δὲ τούτου μαρτυρίαν, ὅτι ψευδὴς ἦν, εἶδον οἱ δικάζοντες. 

ΑΡΡΑΒΑΤΊΙΒΊ 8ὶ ὅ1. 8 ὅσας δά. (ΟἽ ΝΑ οΥ μ. 84 οἵ, ἴγ8. ΧΙ θοῦ -- 

8 ὅβ. 1 γινομένης ΛΝ. ΑΙ(. 8:. -- 8 τῆς Λ μγ.} {κατὰ ) τῆς ΔΛ, ς --- 9 αὐτὴν (Ὁ) 
Μϑυνο {6818 ΥἹ οἵ. Αὐἰϑίορ!. Ῥϑο. 11] αὑτῆς Δ οὐ, --- 8ὶ ὅ8, 12 αὐτοφόρῳ Λ 

ΡΥ. Μ. ΑἸὰ. ., οοττ. Δι 8.. 54. -α 14 δὲ (ὁ)γὴὰς-εϑ8ι ΠΡ. 388 Β8.. ὁ (16]. Β, Βδ, 

ΒΙ. εἵ, Βαίίου. δὰ Ῥᾶηῃθς. Ρ. ΧΙΧΣ -- ἢ μὴν οἷ. Ν᾽, Β, 54.1 ἡμῖν ΔΛ ΜΝ. ΑἸ. Β5. -- 

11 πενταχοσίων οἱ, Ν΄. ΟΠ οτί, Φ τ. ἢ ῬΉΠΟΙ. δυρρίθμι, ΧΧΤῚ 1896 μ. 502 60]]. 

[θεϑιοβίῃ.} 11Χ 910 ω05ῖ68, Αἰείπο!ι. Εδομ Ρ. 108 ι. 10] ἑπτακοσίων Λ οαἀ., ΟΥΧΨῚ 95 
- 18 μετέλαβε ἡ εἀὰ., σοττ, Β]. (8εἰ}. ΟΠ Πα] ν5 δἰ δα} 5001) --- 8 ὅθ. 236 δοχὴ Λ. 
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889 χαὶ τοιαῦ᾽ ἡμαρτηχὼς ἐπιχειρήσει λέγειν, ὡς ἡμεῖς Ψευδόμεϑα, ὅμοιον δ 
ἐργαζόμενος, ὥσπερ ἂν εἴ τῳ Φρυνώνδας πανουργίαν ὀνειδίσειεν ἢ 
Φιλουργὸς ὁ τὸ Γοργόνειον ὑφελόμενος τοὺς ἄλλους ἱεροσύλους ἔφασχεν 

εἶναι. τίνα δὲ προσήχει τῶν μὴ γενομένων παρασχέσϑαι μάρτυρας 

μᾶλλον ἢ τοῦτον, ὃς αὐτὸς ἑτέροις τὰ ψευδῇ τολμᾷ μαρτυρεῖν: 

(χγ΄.) ᾿Αλλὰ γὰρ Καλλιμάχου μὲν ἐξέσται πολλάχις χατηγορεῖν, δ8 
οὕτω γὰρ παρεσχεύασται πολιτεύεσθαι, περὶ δ᾽ ἐμαυτοῦ τὰς μὲν ἄλλας 

υ ἁπάσας παραλείψω λῃτουργίας, ἧς δ᾽ οὐ μόνον ἄν μοι διχαίως ἔχοιτε 

χάριν ἀλλὰ χαὶ τεχμηρίῳ χρήσαισϑε περὶ τοῦ παντὸς πράγματος, ταύτης 

0 δὲ μνησϑήσομαι πρὸς ὑμᾶς. ὅτε γὰρ ἢ πόλις ἀπώλεσε τὰς ναῦς ἐν δ9 
Ἑλλησπόντῳ χαὶ τῆς δυνάμεως ἐστερήϑη, τῶν μὲν πλείστων τριηράρχων 

τοσοῦτον διήνεγχον, ὅτι μετ᾽ ὀλίγων ἔσῳσα τὴν ναῦν, αὐτῶν δὲ τούτων, 

ὅτι χαταπλεύσας εἰς τὸν Πειραιᾶ μόνος οὐ χατέλυσα τὴν τριηραρχίαν, 

ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀσμένως ἀπαλλαττομένων τῶν λῃτουργιῶν χαὶ πρὸς 60 
ι5 τὰ παρόντ᾽ ἀϑύμως διαχειμένων, χαὶ τῶν μὲν ἀνηλωμένων αὐτοῖς μετα- 

μέλον, τὰ δὲ λοίπ᾽ ἀποχρυπτομένων, χαὶ νομιζόντων τὰ μὲν χοινὰ διε- 
φϑάρϑαι, τὰ δ᾽ ἴδια σχοπουμένων, οὐ τὴν αὐτὴν ἐχείνοις γνώμην ἔσχον, 
ἀλλὰ πείσας τὸν ἀδελφὸν συντριηραρχεῖν, παρ᾽ ἡμῶν αὐτῶν μισϑὸν 

διδόντες τοῖς ναύταις χαχῶς ἐποιοῦμεν τοὺς πολεμίους. τὸ δὲ τελευ- 61] 

ταῖον προειπόντος Λυσάνδρου, εἴ τις εἰσάγοι σῖτον ὡς ὑμᾶς, ϑάνατον 

τὴν ζημίαν, οὕτω φιλοτίμως εἴχομεν πρὸς τὴν πόλιν, ὥστε τῶν ἄλλων 
οὐδὲ τὸν σφέτερον αὐτῶν εἰσάγειν τολμώντων ἡμεῖς τὸν ὡς ἐκχείνους 
εἰσπλέοντα λαμβάνοντες εἰς τὸν Πειραιᾷ κατήγομεν. ἀνθ᾽ ὧν ὑμεῖς 
ἐψηφίσασθ᾽ ἡἣμᾶς στεφανῶσαι χαὶ πρόσϑε τῶν ἐπωνύμων ἀνειπεῖν ὡς 

μεγάλων ἀγαϑῶν αἰτίους ὄντας. 

δ Καίτοι χρὴ τούτους δημοτιχοὺς νομίζειν, οὐχ ὅσοι χρατοῦντος τοῦ 68 

ωι 

“ 

ἐξ 

3 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 51. Φρυνώνϑδας Ηδτρ. 5. ν. 8η) 6. ̓ βοογδί 8 ποηιῖηθ (δ 14., 
Βαομ. Δ. τ, 409, 29) --- Φιλουργὸς ... ὑφελόμενος ΡΠοῖ., δια, ν. Φιλουργός, 

δυϊά, ν. Φιλέας; οἵ, ΒΑ 910, 20, “ΒΘ γηοβίια. Θησοιη, σαϊν, μ᾿. 88 Α. 

ἈΡΡΑΝΑΤΟΒΊ 8 δ7. 32. ἂν οηϊ. ἡ μ1.,) 5, νὶ δὐ. 1 - 8. φιλουργὸς ΔΛ ῬΠοί, 

ϑυϊὰ. ΒΒ. 54.} φίξας ϑυπθβίιβ (δ ..}: ρμγοῦ, ΤΆΥΪΟΥ ἃ. οἵ. Ο( (ἀρρθηά.) -- 
τοργόνιον Δ Ῥ]ιοί, ς, ὁχ ϑαϊάα (δ γ πθπίο) σοτε, Α. (᾽, 84. --- 4 μάρτυρα Λ ς (Δηΐο Ὁ) 

5, -- ὃ ὃς] ὡς ΛΝ. -- βὶ 68. ὁ ἔξεστιν Λ ς ϑαῦρρο {0}. μ. 10, οοττ. Β. 54. οἵ. 
ΙΝ 40 -- 8 πάσας Λ οι... ὁογτ, ἔπη γ μ. 329. Β], -- λειτουργίας ΔΛ οὐ. -- 9 χρή- 

σεσϑαι ΔΛ -- Β8ὶ ὅθ. 12 διήνεγχαν Δ ρὲ. διήνεγκ᾽ ἄν σΟΥΥ. 4; διήνεγχα ς, διήνεγχον 

(νϑ!ε ὁχ ΛΔ) Β. κα: νι δ αι πὶ ααϊα βου ρΒ Ύ ποοΥ, --α ἔσωσατ (δγα5, αἱ νἱά. ν) Λ 

-- ἢ θ0ὺ.. 14. λειτουργιῶν Δ οὐ, σοττ. Β]. -- 1 μεταμελόντων Λ 508} οἵ, 31 -- 

Ἐ ΟἹ, 90 προσειπόντος Λ --- εἰσάγει: Δ οὐά., δοοτῖ. ΒΙ]. -- 92. τῶν υφετέρων Λ ρῥΓ. 

Μ. ΑἸὰ,, τὸν σφέτερον Δα οἱ. Α΄. 8ᾳ. --- 383 χατάγομεν Λ, 
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δήμου μετασχεῖν τῶν πραγμάτων ἐπεϑύμησαν, ἀλλ᾽ οἱ δυστυχησάσης 
τῆς πόλεως προχινδυνεύειν ὑμῶν ἠϑέλησαν, χαὶ χάριν ἔχειν, οὐχ εἴ τις 

αὐτὸς χαχῶς πέπονθεν, ἀλλ᾽ εἴ τις ὑμᾶς εὖ πεποίηχεν, χαὶ [ πένητας 888 

γενομένους ἐλεεῖν οὐ τοὺς ἀπολωλεχότας τὴν οὐσίαν, ἀλλὰ τοὺς εἰς ὑμᾶς 

68 ἀνηλωχότας. (χδ΄.) ων εἴς ἐγὼ φανήσομαι γεγενημένος, ὃς πάντων 

ἂν εἴην δυστυχέστατος, εἰ πολλὰ τῶν ἐμαυτοῦ δεδαπανημένος εἷς τὴν 

πόλιν εἶτα δόξαιμι τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν καὶ περὶ μηδενὸς ποιεῖ- 

σϑαι τὰς παρ᾽ ὑμῖν διαβολάς, ὃς οὐ μόνον τὴν οὐσίαν ἀλλὰ καὶ τὴν 
ΧΥΙῸΒ Ψυχὴν τὴν ἐμαυτοῦ περὶ ἐλάττονος φαίνομαι ποιούμενος τοῦ παρ᾽ ὑμῖν " 

θ4 εὐδοχιμεῖν. τῷ δ᾽ οὐχ ἂν ὑμῶν μεταμελήσειεν, εἰ χαὶ μὴ παραχρῆμα, τὸ 

ἀλλ᾽ ὀλίγον ὕστερον, εἰ τὸν μὲν συχοφάντην ἴδοιτε πλούσιον γεγενημένον, 
ἐμὲ δ᾽ ἐξ ὧν ὑπέλιπον λῃτουργῶν, χαὶ τούτων ἐχπεπτωχότα: χαὶ τὸν 

μὲν μηδὲ πώποϑ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν χινδυνεύσαντα μεῖζον χαὶ τῶν νόμων χαὶ 

θῦ τῶν συνϑηχῶν δυνάμενον, ἐμὲ δὲ τὸν οὕτω πρόϑυμον περὶ τὴν πόλιν 
γεγενημένον μηδὲ τῶν διχαίων ἀξιούμενον τυγχάνειν: τίς δ᾽ οὐχ ἂν 1» 

ὑμῖν ἐπιτιμήσειεν, εἰ πεισθέντες ὑπὸ τῶν Καλλιμάχου λόγων τοσαύτην 
πονηρίαν ἡμῶν χαταγνοίητε, οὃς ἐκ τῶν ἔργων χρίναντες δι ἀνδραγα- 

ϑίαν ἐστεφανώσατε, ὅτ᾽ οὐδ᾽ οὕτω ῥάδιον ἣν ὥσπερ νῦν τυχεῖν ταύτης 
06 τῆς τιμῆς; τοὐναντίον δ᾽ ἡμῖν συμβέβηχεν ἢ τοῖς ἄλλοις ̓  οἱ μὲν γὰρ 

ἄλλοι τοὺς εἰληφότας τὰς δωρεὰς ὑπομιμνήσχουσιν, ἡμεῖς δ᾽ ὑμᾶς τοὺς 

δεδωχότας ἀξιοῦμεν μνημονεύειν, ἵν᾽ ὑμῖν τεχμήριον τῶν εἰρημένων ἁπάν- 
των χαὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν ἡμετέρων γένηται. δῆλον δ᾽ ὅτι ταύτης 
τῆς τιμῆς ἀξίους ἡμᾶς αὐτοὺς παρείχομεν, οὐχ ἵν᾽ ὀλιγαρχίας γενομένης 
τἀλλότρια διαρπάζοιμεν, ἀλλ᾽ ἵνα σωϑείσης τῆς πόλεως οἵ τ᾽ ἄλλοι τὰ 
σφέτερ᾽ αὐτῶν ἔχοιεν, ἡμῖν τε παρὰ τῷ πλήϑει τῶν πολιτῶν χάρις 2 

ὀφείλοιτο " ἣν ὑμᾶς νῦν ἀπαιτοῦμεν, οὐ πλέον ἔχειν τοῦ δικαίου ζητοῦντες, 6 
ἀλλ᾽ ἀπο(φαύνοντες μέν, ὡς οὐδὲν ἀδικοῦμεν, (ἀξιοῦντες δ᾽ ὑμᾶς) τοῖς 

08 ὕρχοις καὶ ταῖς συνϑήχαις ἐμμένίειν. χαὶ γὰρ) ἂν εἴη δεινόν, εἰ τοὺς 

ςι 

.- 

ἰς᾿ 

ς: 2 

ΔἈΡΡΑΒΑΤΌΒΊ ὶ 63, 8 αὐτὸς ἊὟ 5η.1 αὐτοῖς Λ -- ὶ 08, 8 ὃς οἵπ. Λ ρΓ,, 8. ν. 
δά. 2 -- ὶ θὁ4. 12 λειτουργὸν Λ ρμτ., λειτουργῶν Δι οὐ. σοττ, Β], --α τούτων] τοῦτον 
ΛΔ μγ΄, ΠΟΥ. 2 --- 8ὶ θῦ. 18 ὅτ᾽ οἴη. Λ μΥ., ὅτε (ΞῚ γο] ὅτω (-- οο(. ΤῊ) 8. ν, δι αϊψα 

80 ἰποογία πιδηϊ --- 67, 26 ὑμᾶς] ἡμεῖς Δ οἰἰδις σοΥν. ΒΙ]. Ῥγοῦ. ΑἸΘΥΘΟΙ 1882 

Ρ. ὅ6 (0]}. ἴγ8., ΧΝΠῚ 28, 21, ΧΧΙ 35 -- 21 ἀποφαίνοντες: {|| φαῖ ὄχϑβᾷθ ἣν Λ 

ἱπ Τογϑιηΐπθ Ρουβαπιθδθ (Π|8}0. ΤῊ -- ἀξιοῦντες δ᾽ ὑμᾶς ΒοΥΪρδὶ 60}}. 8 06. ῥγϑθ- 
Θαμίο Β]., αἱ ἀξιοῦντες δ᾽] ἴῃ Δ ἰδο, ἰὼ ἴόγϑιη. 9- 10 ΠΠΠ ΘΓ 5. ΠΟΙΡΙΟΧ,, 5661 δη6 
ΒΟΙΒΒΌΤΔΙ) ΒΡ᾿ΓΙ ΓΒ ᾳ. 41. 1615. ας ἀἰμηοβοίἑγ οἱ μοβί θα Ἰἰῃθοϊα ΟὈ] 8, 

ἰουτηἰ παι οη 8 ας εὖ νά, γρϑίἀααη: ἰᾶς. οἰϊαπὶ ἴῃ 1 (ἀρρθη..) --- 28. ἐμμένειν. 

καὶ γὰρ Β].1 ||. εἰν καὶ γὰρ ἴὰ ΔΛ ἀδδαηί ἴὼ ἴυγαιῃ. 8 16 γ6 ΕΠ γάτα (ἀρρδπὰ.). 
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μὲν ἠδιχηχότας ἱζκαναὶ σῴζειν) γένοιντο, ἐφ᾽ ἣμῖν δὲ τοῖς εὖ πεποιη(χόσι 
νῦν) ἄχυροι χατασταϑεῖεν. ἄξιον δὲ τὴν (παροῦ)σαν τύχην διαφυλάττειν, 

ἰ ἐνθθυμου(μένους ὅτι) ἑτέρας μὲν πόλεις ἐποίησαν ἤδη συνϑῆζ(χαι 

(μηχέτι) στα)σιάσαι, τὴν δ᾽ ἡμετέζραν) μᾶλλον ὁμο(νοεῖν. ὧν) χρὴ 
μεμνημένους ἅμα τά τε δίχα(ζια καὶ τὰ) συμφέροντα ψηφίζεσθαι. 

ΠΠ. 

ΚΑΤᾺ ΛΟΧΙΤΟΥ͂ ΑΙΚΕΙ͂ΑΣ ἘΠΙΛΟΓῸΣ (0). 

(α΄.) Ὡς μὲν τοίνυν ἔτυπτέ με Λοχίτης, ἄρχων χειρῶν ἀδίχων, 
ἅπαντες ὑμῖν οἱ παρόντες μεμαρτυρήχασιν. (β8΄.) Τὸ δ᾽ ἁμάρτημα τοῦτ᾽ 

οὐχ ὅμοιον δεῖ νομίζειν τοῖς ἄλλοις οὐδὲ τὰς τιμωρίας ἴσας ποιεῖσθαι: 
περί τε τοῦ σώματος χαὶ τῶν χρημάτων, ἐπισταμένους ὅτι τοῦτο πᾶσιν 
ἀνθρώποις οἰχειότατόν ἐστιν, χαὶ τούς τε νόμους ἐϑέμεϑα, καὶ περὶ τῆς 
ἐλευϑερίας μαχόμεϑα, καὶ τῆς δημοχρατίας ἐπιϑυμοῦμεν, καὶ τἄλλα 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] Ογδι οι δ ΠΠ|. παδηςοπϑηι Γδοϊαῃὲ Ρ]ιοί. ὉΪ0], οοα. 189 μΡ. 1028 

84 ΒΚ. οὐ ὅλο]. (ΕΡῚ) Τοπιοβίῃ, ΕΥ̓ 8 80 ψ. 150 Ὦ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒῚ 8ὶ 65... 1 ἵκαναὶ σῴζειν οἱ, Β], (αἱ οἰΐαπι χύριαι σῴζειν) ἴῃ 
ΔΛ Ἰίοτα ἔ 5018 τοι ϊαυα δηΐ Τοτσαμι. 8 ἴογο Εἰ 6 γ,: ἰΐθαι ἴῃ Τὶ; τιμωρίας ἀφεῖναι 

χόρια!: {(Ξ- οοὐ. Ῥαγίβ. 3991) οι[6. --α γένοιντο οοά. Ῥανΐβ, 2991 ς 5. ((6 ιἱδίι μ. 54) 

}}.}] ἐγένοντο ΔΛ Ο, Β. Βϑις βοᾷ οἵ. Εππγ δηππηδάν, μ. 49 ΘΟ ΔΘΥ ΔΓΜ. ΘΧ σοπίγ. 

Ρ. 203 -- πεποιηχόσι νῦν ΒΟΙΡ51] πεποίη πὶ ἰογαιη, 7 [ὃ γα {π|. ΔΛ, πεποιηκόσιν 

ρα ἃ, --τ 9 παροῦσαν] παροῦ ἀθοδβὲ ἴῃ ἡ ἰῃ ἴοτϑιη. ὃ - ᾿{|.: παροὶ Τ' --- 3. ἐνθυμου- 

μένους ὅτι] μένους ὅτι (668. ἴῃ Δ ἴῃ ἔογαιη. 6 ἴϑγ Ε{{{. ἰοὺς Ρθὺ σοιιρθπα.): δ. Ὁ τὸ 

συνϑῆχαι { μηκέτι δ στασιάσα: Βογίρ5ὶ ΦΌΡ, ΒΡ] θη). μ᾿. 859 ῃ. 9] συνϑῆ.. .,.. σιάσαι 

ὑπ ἴογαπι. 1 ἴογο {ἰ. Δ, συνθῆκαι στασιάσα: Τ οὐά, -- 4. ἧμετέ. .. μᾷλλον 

(ὁ, Τγ8π}.}) Δ: βαρρῖον. Ὁ δά. --- ὁμονοεῖν. ὧν] νοεῖν ὧν ὁπι|. ΔΛ ἴῃ ἴοτϑιι. θ8---ἴ 
.ἰ{|.: παὉ. Ὁ -τ 5. δίχαια χαὶ τὰ] τὰ χαὶ τὰ οἴη. ἡ ἰῃ ἴογαιπ, 6 ἴογο 1{{.: πὰ. Ὁ 

-α συμφέροντα: σὺμ. ἀπθπὶ ἰπ ἡ -- παραγραφὴ πρὸς καλλίμαχον 50 50 γ, Δ ΡΤ 

τέλος τῆς παραγραφῆς πρὸς καλλίμαχον ΘΟΥΤ, 4. 

οὐ. 1Π|: οοὐά,, ΓΛ. 
ΚΑΤᾺ ΛΟΧΊΤΟΥ ἊΑΙΚΙΑΣ 1 ἜΠΙΛΟΓΟΣ ἰμπεῖο μαρίπαθ ἴῃ τὰϑ. 2. ὑϑτ- 

Β.Ὸ ΠῚ ἰηβοτ, ἔς τς βοῃο] Ποη81}}., γϑϑιϊί. Βαθγιθδηη ΠΠῚ μ. 12] χατὰ τοῦ λοχίτου 

Λ-ς, πρὸς λοχίτην Ποῖ. (νογβαππὶ ἴῃ Γ 6Γα8. ῥυίου ὁοη ποθαὲ αἱ νἱ ἃ. 6 οτὰ- 

ἰἰουβ Τγαροχι ΐοδο, ἀἸ06  10--18. Ἰ}{τ. Ἰπβον θυ] ποι ΡΥ 86. δ η 8, αὐ νοὶ 

αἰκίας ν6} ἐπίλογος ν᾽ ἀοίαγ οἰ ββιπι ἔπι|586) --- αἰχείας Βου ρδὶ οἷς ὃ ὃ, 10. ΒΒ ΣΡ. 

οἱ Καμηοι- Β]α58 ἀγάπῃ, τγ3 ἢ ρ. 917 --- 8ὶὄ 1... 9. δεῖ οἵη. Γ -- ἸῚ χαὶ περὶ τῆς 

ἐλευϑερίας μαχόμεϑα (Πποπιοθοί.) οπ. Γ ρτ. (υϊ ἰπἰτἴο ογαιοπἶβ Ἰδοῦ 8. Δ ὈοΓΑ) 

Β5. βοᾷ εἴ, Καὶ. ρ. 311, δα. Γχ οἰμἶβ8ο καὶ. 

Ὀτογαρ, ᾿ΒΟΟΓΔΙΒ Ὀρόγὰ 1. »} 



18 ΠΙ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (20) 

πάντα τὰ περὶ τὸν βίον ἕνεχα τούτου πράττομεν. ὥστ᾽ εἰχὸς ὑμᾶς ἐστιν 
τοὺς περὶ τοῦτ᾽ ἐξαμαρτάνοντας, ὃ περὶ πλείστου ποιεῖσϑε, τῇ μεγίστῃ 

ζημίᾳ χολάζειν. 

(γ.) Εϑρήσετε δὲ χαὶ τοὺς ϑέντας ἧἣμῖν τοῦς νόμους ὑπὲρ τῶν 
πωμάτων μάλιστα σπουδάσαντας. πρῶτον μὲν γὰρ περὶ μόνου τούτου 
τῶν ἀδιχημάτων χαὶ δίχας χαὶ γραφὰς ἄνευ παραχαταβολῆς ἐποίησαν, 

ἵγ᾽ ὅπως ἂν ἕχαστος ἡμῶν τυγχάνῃ δυνάμενος χαὶ βουλόμενος, οὕτως 
ἔχῃ τιμωρεῖσϑαι τοὺς ἀδιχοῦντας. ἔπειτα τῶν μὲν ἄλλων ἐγχλημάτων 
αὐτῷ τῷ παϑόντι μόνον ὁ δράσας ὑπόδιχός ἐστιν ̓  [| περὶ δὲ τῆς ὕβρεως, 
ὡς χοινοῦ τοῦ πράγματος ὄντος, ἔξεστιν τῷ βουλομένῳ τῶν πολιτῶν 

8 γραψαμένῳ πρὸς τοὺς ϑεσμοθϑέτας εἰσελϑεῖν εἰς ὑμᾶς. (δ΄.) Οὕτω δ᾽ 
ἡγήσαντο δεινὸν εἶναι τὸ τύπτειν ἀλλήλους, ὥστε χαὶ περὶ τὴς χαχης- 
τορίας νόμον ἔϑεσαν, ὃς χελεύει τοὺς λέγοντάς τι τῶν ἀπορρήτων πεν- 

ταχοσίας δραχμὰς ὀφείλειν. χαίτοι πηλίχας τινὰς χρὴ ποιεῖσϑα: τὰς 
τιμωρίας ὑπὲρ τῶν ἔργῳ παϑόντων χαχῶς, ὅταν ὑπὲρ τῶν λόγῳ μόνον 

ἀχηχοότων οὕτως ὀργιζόμενοι φαίνησϑε: 

4 (ε..) Θαυμαστὸν δ᾽ εἰ τοὺς μὲν ἐπὶ τῆς ὀλιγαρχίας ὑβρίσαντας 
ἀξίους ϑανάτου νομίζετε, τοὺς δ᾽ ἐν δημοχρατίᾳ ταῦτ᾽ ἐκείνοις ἐπιτη- 

δεύοντας ἀζημίους ἀφήσετε. χαίτοι διχαίως ἂν μείζονος ζημίας τυγχά- 
γνοῖεν φανερώτερον γὰρ ἐπιδείχνυνται τὴν αὑτῶν πονηρίαν. ὅστις γὰρ 

νῦν τολμᾷ παρανομεῖν, ὅτ᾽ οὐχ ἔξεστιν, τί ποτ᾽ ἂν ἐποίησεν, ὅ8᾽ οἱ χρα- 

τοῦντες τῆς πόλεως καὶ χάριν εἶχον τοῖς τὰ τοιαῦτ᾽ ἐξαμαρτάνουσιν: 

ὄ (ς΄.) Ἴσως οὖν Λοχίτης ἐπιχειρήσει μικρὸν ποιεῖν τὸ πρᾶγμα, 
διασύρων τὴν χατηγορίαν χαὶ λέγων, ὡς οὐδὲν ἐχ τῶν πληγῶν χαχὸν 

ἔπαϑον, ἀλλὰ μείζους ποιοῦμα: τοὺς λόγους ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν τῶν 
γεγενημένων. (ζ.) ᾿Εγὼ δ᾽ εἰ μὲν μηδεμία προσὴν ὕβρις τοῖς πεπραγ- 
μένοις, οὐχ ἄν ποτ᾽ εἰσῆλθον εἰς ὑμᾶς νῦν δ᾽ οὐχ ὑπὲρ τῆς ἄλλης 
βλάβης τῆς ἐχ τῶν πληγῶν γενομένης, ἀλλ᾽ ὑπὲρ τῆς αἰχείας χαὶ τῆς 

τῷ 

ΔΑΡΡΑΒΑΤΙ] 1 ἕνεκεν Λς --- πράττομεν. ὥστ᾽ πραττόμενος ΓΡΓΙ., (0Υτ. 3 
-- 8.3. 1 ἡμῶν ἕκαστος (0Ἰ10ο. ἡ ς --- {καὶ ) δυνάμενος Λ ς ΒΕ]. --- καὶ βουλόμενος 

(Ἰοιηοθοί.) οαι. Γρι. Β8.. ἰὴ πὰρ. δἀ(. Γ, οἵ, δέν. ΠῚ μ. δ19 ἢ. Κὶ. ῥ. 311 ΕἌΠΓ Ρ. 
5601 00]]. ΡΙαΐ. βοΙοη. ο. 18 --- 9 αὑτῷ μόνῳ τῷ παϑόντι ( χαχῶς ) ὁ δράσας ἧς -- 
10 ὄντος (Ποιποθοί.) οπι. Γ᾽ δίγ, ΠῚ γ. 890. 00}}. ΥἹ 12, ΧΙ 50 Β8., βορὰ εἴ. Βγϑιβο 

Ρ.ὄ 12 Κα. ρ. 811 --- ἃὶ 8, 12 χαὶ οῃ. ᾿ς -- 1 χαχῶς πεπονθότων ὡς -- 16 φα- 

νήσεσθαι Γρτ., φανήσεσθε (ΟΥΤ, 3 βρὲ οὗ ΠΠ᾿ 42 -- βἐὶ 4. 18 νομιεῖτε ἡ ς 860 
οἵ, Βέν. Πρ. 338 ο0}}. ΠΠ 26 --- ταῦτ᾽ ΒΒ. Β].} ταῦτ᾽ Γ, τὰ αὐτὰ ΛΞ --- 19 χαίτο: 

(γεγ)ὴς -- ζημίας Γ οἵ, Μομδίβρθτ,) { οὗτοι ) τιμωρίας οχ ὃ 6 Λο θαι. --- 90 ἑαυτῶν 

ἧς -- 21 παρανομεῖν { εἰς τοὺς πολίτας ) Λς -- 32 καὶ οῃ. ΔΛ ς -- ὶ ὃ, 291 ἄλλης 

οπι. ᾿ς -- 298 αἰκείας Γ μΓ. εἴ, διὰ ἰηβογ.} αἰκίας ΓοοΥτ, γα, ΔΛ οαα. 

ων 
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ἀτιμίας ἥχω παρ᾽ αὐτοῦ δίχην ληψόμενος, ὑπὲρ ὧν προσήχει τοῖς ἐλευ- 
ϑέροις μάλιστ᾽ ὀργίζεσθαι χαὶ μεγίστης τυγχάνειν τιμωρίας. (η΄.) ὁρῶ 

δ᾽ ὑμᾶς, ὅταν του χαταγνῶϑ᾽ ἱεροσυλίαν ἢ χλοπήν, οὐ πρὸς τὸ μέγεϑος 

ὧν ἂν λάβωσι τὴν τίμησιν ποιουμένους, ἀλλ᾽ ὁμοίως ἁπάντων ϑάνατον 

χαταγιγνώσχοντας, καὶ νομίζοντας δίχαιον εἶναι τοὺς τοῖς αὐτοῖς ἔργοις 

ἐπιχειροῦντας ταῖς αὐταῖς ζημίαις χολάζεσϑαι. χρὴ τοίνυν χαὶ περὶ 

τῶν ὑβριζόντων τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν, καὶ μὴ τοῦτο σχοπεῖν, εἰ μὴ 

σφόδρα συνέχοψεν, ἀλλ᾽ εἰ τὸν νόμον παραβέβηχεν, μηδ᾽ ὑπὲρ τοῦ συν- 
τυχόντος μόνον ἀλλ᾽ ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ τρόπου δίχην παρ᾽ αὐτῶν λαμβά- 

νειν, ἐνθυμουμένους ὅτι πολλάχις ἤδη μιχραὶ προφάσεις μεγάλων χαχῶν 

αἴτιαι γεγόνασιν, καὶ ὅτι [| διὰ τοὺς τύπτειν τολμῶντας εἰς τοῦτ᾽ ἤδη 

τινὲς ὀργῆς προήχϑησαν, ὥστ᾽ εἰς τραύματα χαὶ ϑανάτους χαὶ φυγὰς 
χαὶ τὰς μεγίστας συμφορὰς ἐλϑεῖν᾽ ὧν οὐδὲν διὰ τὸν φεύγοντα τὴν 

δίχην ἀγένητόν ἐστιν, ἀλλὰ χατὰ μὲν τὸ τούτου μέρος ἅπαντα πέπραχται, 

διὰ δὲ τὴν τύχην χαὶ τὸν τρόπον τὸν ἐμὸν οὐδὲν τῶν ἀνηχέστων 

συμβέβηκεν. 
(8.) Ἡγοῦμαι δ᾽ ὑμᾶς οὕτως ἂν ἀξίως ὀργισϑῆναι τοῦ πράγματος, 

εἰ διεξέλθοιτε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, ὅσῳ μεῖζόν ἐστιν τοῦτο τῶν ἄλλων 

ἁμαρτημάτων. εὑρήσετε γὰρ τὰς μὲν ἄλλας ἀδικίας μέρος τι τοῦ βίου 

βλαπτούσας, τὴν δ᾽ ὕβριν ὅλοις τοῖς πράγμασιν λυμαινομένην, καὶ 

πολλοὺς μὲν οἴχους δι᾽ αὐτὴν διαφϑαρέντας, πολλὰς δὲ πόλεις ἀναστάτους 

γεγενημένας. ({.) Καὶ τί δεῖ τὰς τῶν ἄλλων συμφορὰς λέγοντα δια- 
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τρίβειν: αὐτοὶ γὰρ ἡμεῖς δὶς ἤδη τὴν δημοχρατίαν ἐπείδομεν χαταλυ- ΧΥΙΙ 61. 
ϑεῖσαν, χαὶ δὶς τῆς ἐλευϑερίας ἀπεστερήϑημεν οὐχ ὑπὸ τῶν ταῖς ἄλλαις ἢ 

πονηρίαις ἐνόχων ὄντων, ἀλλὰ διὰ τοὺς χαταφρονοῦντας τῶν νόμων χαὶ 

βουλομένους τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν, τοὺς δὲ πολίτας ὑβρίζειν. ὧν 

οὗτος εἷς ὧν τυγχάνει. χαὶ γὰρ εἰ τῶν τότε χατασταϑέντων νεώτερός 

ἐστιν, ἀλλὰ τόν γε τρόπον ἔχε: τὸν ἐξ ἐκείνης τῆς πολιτείας. αὗται γὰρ 

αἱ φύσεις εἰσὶν αἱ παραδοῦσαι μὲν τὴν δύναμιν τὴν ἡμετέραν τοῖς 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ) 8 6. 4. τὴν τιμωρίαν Λ ς --- ὃ κατακρίνοντας καὶ ἡ ς --- α κολά- 
ζειν ὡς -- ἃ 7. 7 τῶν οἴη. Λ Μ. ΑἸὰ, --- 8. συνέκοψεν Γ᾿ Δηδοο] υἷα φυδάδη), 4186 

οχ νγ 5 ὕβρεως σδιιβὶβ Βἰ σα ϊύοια. οὐδ οηΐβ ποβίγαθ δἰ ἐμ 1] συνέχοψαν Λ οὐἰὰ, 
-- παρέβησαν ἡ ρα. --- τυχόντος Λ ς -- ὃ παντὸς ὡς -- 8 8. 11 καὶ διότι ἡ ς 

Β5. ΒΙ. εὖ ΧΙΥ͂ 48, ΧΙΧ 138, 56 οἷ, δὲν, Γ᾿ μ. 865 601}. 10, ΧΥΤΙ 14 -- { πολλοῖς 
τῶν πολιτῶν ) διὰ Δ ρΥ., {πολλοὺς τῶν πολιτῶν ) διὰ Δα: ἀρροημ. --- ἤδη τινὲς ὁπ]. ΛΞ --- 

12 ϑανάτους καὶ φυγὰς] σφαγὰς καὶ ϑανάτους Λ 5 566} οἵ, 51τ. ΤΥ γ. 808 --- 14 ἅπαντα 

{τὰ προειρημένα ) Λς -- ἃ 9. 11 {περὶ ) τοῦ ΛΞ --- Ι9 ἀδικημάτων ἡ ς -- 21 διὰ 

ταύτην ᾿ς -- 32 γενομένας ΛΞ 5οὶ εἴ, δίτ, ΓΝ ρ. 806 -- β8β 10. 20 ὧν εἴς ἐστιν 
οὗτος ἡ ς βθὰ εἴ, ΒΟΟΚ γ. 8ὃ -- ὶ 11. 39 εἰσὶν αἱ φύσεις ΟΟἸ]ος. ἡ ς. 
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οῦ ΠῚ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (90) 

πολεμίοις, χατασχάψασαι δὲ τὰ τείχη τῆς πατρίδος, πενταχοσίους δὲ 

χαὶ χιλίους ἀχρίτους ἀποχτείνασαι τῶν πολιτῶν. (ιτα΄.) ᾿ῶὧν εἰχὸς ὑμᾶς 

μεμνημένους τιμωρεῖσθαι μὴ μόνον τοὺς τότε λυμηναμένους, ἀλλὰ καὶ 
τοὺς νῦν βουλομένους οὕτω διαϑεῖναι τὴν πόλιν, χαὶ τοσούτῳ μᾶλλον 
τοὺς ἐπιδόξους γενήσεσθαι πονηροὺς τῶν πρότερον ἡμαρτηχότων, ὅσῳ 
περ χρεῖττόν ἐστιν τῶν μελλόντων χαχῶν ἀποτροπὴν εὑρεῖν ἢ τῶν ἤδη 
γεγενημένων δίχην λαβεῖν. χαὶ μὴ περιμείνηϑ᾽ ἕως ἂν ἀϑροισϑέντες 
χαὶ χαιρὸν λαβόντες εἰς ὅλην τὴν πόλιν ἐξαμάρτωσιν, ἀλλ᾽ ἐφ᾽ ἧς ἂν 
ὑμῖν προφάσεως παραδοθϑῶσιν, ἐπὶ ταύτης αὐτοὺς τιμωρεῖσϑε, νομίζοντες 
εὕρημ᾽ ἔχειν, ὅταν τινὰ λάβητ᾽ ἐν μιχροῖς πράγμασιν ἐπιδεδειγμένον 
ἅπασαν τὴν αὑτοῦ πονηρίαν. [| χράτιστον μὲν γὰρ ἣν, εἴ τι προσὴν ἄλλο 
σημεῖον τοῖς πονηροῖς τῶν ἀνθρώπων, πρὶν ἀδιχηϑῆναί τινα τῶν πολι- 
τῶν, πρότερον χολάζειν αὐτούς ἐπειδὴ δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ ἐστὶν αἰσϑέσϑαι, 
πρὶν χαχῶς τινας παϑεῖν ὑπ᾽ αὐτῶν, ἀλλ᾽ οὖν γ᾽ ἐπειδὰν γνωρισϑῶσιν, 
προσήκει πᾶσι μισεῖν τοὺς τοιούτους χαὶ κοινοὺς ἐχϑροὺς νομίζειν. 

([8΄.) ᾿Ενϑυμεῖσϑε δ᾽ ὅτι τῶν μὲν περὲ τὰς οὐσίας χινδύνων οὐ 
μέτεστι τοῖς πένησιν, τῆς δ᾽ εἰς τὰ σώματ᾽ αἰχείας ὁμοίως ἅπαντες 
χοινωνοῦμεν᾽ ὥσϑ᾽ ὅταν μὲν τοὺς ἀποστεροῦντας τιμωρῆσϑε, τοὺς πλου- 

σίους μόνον ὠφελεῖτε, ὅταν δὲ τοὺς ὑβρίζοντας χολάζητε, ὑμῖν αὐτοῖς 
βοηϑεῖτε. ὧν οὖν ἕνεχα δεῖ περὲ πλείστου ποιεῖσϑαι ταύτας τῶν δικῶν, 
χαὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων συμβολαίων τοσούτου τιμᾶν, ὅσον προσήχει τῷ 
διώχοντι χομίσασϑαι, περὶ δὲ τῆς ὕβρεως, ὅσον ἀποτείσας ὁ φεύγων 
παύσεσθαι μέλλει τῆς παρούσης ἀσελγείας. ἂν οὖν περιαιρῆτε τὰς 

οὐσίας τῶν νεανιευομένων εἰς τοὺς πολίτας καὶ μηδεμίαν νομίζηϑ᾽ ἱκανὴν 

εἶναι ζημίαν, οἵτινες ἂν εἰς τὰ σώματ᾽ ἐξαμαρτάνοντες τοῖς χρήμασι 
τὰς δίχας ὑπέχωσιν, ἅπανθ᾽ ὅσα δεῖ τοῦς χαλῶς διχάζοντας διαπρά- 

ξεσϑε᾽ χαὶ γὰρ περὶ τοῦ παρόντος πράγματος ὀρϑῶς γνώσεσϑε, χαὶ 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΘΒΊ] 2 ἀκρίτως Λ ς οχο, Ἧ Ο, -- 8 19. 8 τιμωρήσασθαι Λ ς 564 

Οὔ Π 68 -- λυμηναμένους {ὑμᾶς ) Λ ς Β. --- αὶ 18, 7 περιμένειν Λ ς βορὰ οἵ, ϑίτ, 

ΚΒ γ. 88 --- 9 προφάσεως ὑμῖν (0]1ος. Λς Ὠο. --- τιμωρβῖσϑι., ΓΡΓ., εἶπ ΤΆ. ΠΟΥΓ. 9, 

τιμωρήσασθαι ΔΛ΄ς -- 14. 11 γὰρ (ἄνλ Λς -- 12 {καὶ πρὶν Λς --- 18 ἐστὶν 

οἵη. ἡ ς --- 14 τινὰ Λ ς Β. ΒΒ, Ββ. (οἷ, Μομαίβθθι.) --- Υὐ οἱ. Λ ς δπίθ Ὁ, οἵ. διυ. 

ΠῚ μ. 611 --- γνωσθῶσι ὡς --  1ὅ. 16 περὶ τῆς ἡ ς -- 1 αἰκείας ΓρΥ. οἵ, δὰ 

ἰη801.} αἰκίας Γ οοττ. ταί. Δ δα, --- πάντες ᾿ς -- Ο 10. 90 οὖν οἴῃ, Λ ς Β. Β8. 

Κ. ν. 8150 Β]., 5ρα. οὗὨ Π|11 --- 2.) ἀποτείσας Γ μγ΄, (εἰ. Β].}} ἀποτίσας Γ, Λ 64. οἵ, 

86 11] 10 --- 38 παύσασθαι Λ ς --- ὶ 17, ἂν] ἵν᾽ ΔΛ γγ., ἣν ὁοττ. 4 ς Β, --- περιαιρήσησϑε 

Λς -- τὰς οὐσίας Λ μΥ., { τὸ ) τὰς οὐσίας { ἀφαιρεῖν γ ἔῃ γα8. ΟΟΥΤ, 4 5 δηΐθ (, -- 
34. μηδὲ μίαν (μηδεμίαν Φ) ἱκανὴν ἡγῆσϑε ἡ ς --- 90 οἴτινες ΔΛ μγ. (οἱ. Ο.). εἴ τινες 

ΟΟΥΤ. 4 ς -- 20 διαπράξεσϑε 6 .}.] διαπράξασϑε ΓΛ, διαπράξασθαι ΔΛ ΡΥ. (εἴ, Μοπδι80.) 

-- 8 18. 21 καὶ γὰρ {καὶ Λς. 
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τοὺς ἄλλους πολίτας χοσμιωτέρους ποιήσετε, χαὶ τὸν βίον τὸν ὑμέτερον 

αὐτῶν ἀσφαλέστερον χαταστήσετε. ἔστιν δὲ διχαστῶν νοῦν ἐχόντων 

περὶ τῶν ἀλλοτρίων τὰ δίχαια ψηφιζομένους ἅμα χαὶ τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν 
εὖ τίϑεσϑαι. 

(.χ΄.) Καὶ μηδεὶς ὑμῶν εἰς τοῦτ᾽ ἀποβλέψας, ὅτι πένης εἰμὶ χαὶ 
τοῦ πλήϑους εἷς, ἀξιούτω τοῦ τιμήματος ἀφαιρεῖν. οὐ γὰρ δίχαιον 
ἐλάττους ποιεῖσθαι τὰς τιμωρίας ὑπὲρ τῶν ἀδόξων ἢ τῶν διωνομασμένων, 

οὐδὲ χείρους ἡγεῖσθαι τοὺς πενομένους ἢ τοὺς πολλὰ χεχτημένους. 
ὑμᾶς γὰρ ἂν αὐτοὺς ἀτιμάζοιτ᾽ εἰ τοιαῦτα γιγνώσχοιτε περὶ τῶν πολιτῶν. 
ἔτι δὲ χαὶ πάντων ἂν εἴη δεινότατον, εἰ δημοχρατουμένης τῆς πόλεως 
μὴ τῶν αὐτῶν ἅπαντες τυγχάνοιμεν, ἀλλὰ τῶν μὲν ἀρχῶν μετέχειν 
ἀξιοῖμεν [τὸ] ἴσον, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς νόμοις δικαίων ἀποστεροῖμεν ἡἣμᾶς 
αὐτούς, [| καὶ μαχόμενοι μὲν ἐθέλοιμεν ἀποϑνήσχειν ὑπὲρ τῆς πολιτείας, 
ἐν δὲ τῇ ψήφῳ πλέον νέμοιμεν τοῖς τὰς οὐσίας ἔχουσιν. οὐχ ἄν γε 
σωφρονὴϑ᾽ οὕτω διαχείσεσϑε πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, οὐδὲ διδάξετε τοὺς 
νεωτέρους χαταφρονεῖν τοῦ πλήϑους τῶν πολιτῶν, οὐδ᾽ ἀλλοτρίους 

ἡγήσεσϑ᾽ εἶναι τοὺς τοιούτους τῶν ἀγώνων, ἀλλ᾽ ὡς ὑπὲρ αὑτοῦ 

δικάζων, οὕτως ἕχαστος ὑμῶν οἴσει τὴν ψῆφον. ἅπαντας γὰρ ὁμοίως 
ἀδικοῦσιν οἱ τολμῶντες τοῦτον τὸν νόμον παραβαίνειν τὸν ὑπὲρ τῶν 

σωμάτων τῶν ὑμετέρων χείμενον. (ι8΄.) Ὥστ᾽ ἐὰν σωφρονῆτε, παρα- 
χαλέσαντες ἀλλήλους ἐνσημανεῖσϑε Λοχίτῃ τὴν ὀργὴν τὴν ὑμετέραν 
αὐτῶν, εἰδότες ὅτι πάντες οἵ τοιοῦτοι τῶν μὲν νόμων τῶν κειμένων χατα- 
φρονοῦσιν, τὰ δ᾽ ἐνθάδε γιγνωσχόμενα, ταῦτα νόμους εἶναι νομίζουσιν. 

(ιε΄.) Ἐγὼ μὲν οὖν ὡς οἷός τ᾽ ἣν εἴρηχα περὶ τοῦ πράγματος᾽ὮὩἉ 
εἰ δέ τις τῶν παρόντων ἔχει τί μοι συνειπεῖν, ἀναβὰς εἰς ὑμᾶς λεγέτω. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΌΒΙ 8ὶ 19. ὃ δίκαιόν { ἐστιν) Δ ς Πο. --- 1 ὡνομασμένων ἡ ς -- 
8 πενομένους τῶν πολλὰ χεκτημένων ΛΞ -- ὶ 90. 10 εἰ δημοχρατίας οὔσης μὴ Λς 

--- 12 ἀξιοῖμεν ἴσον (ἀ6], τὸ) Καὶ. μ. 8588 00]]. ΕΥ̓͂ 38, οἴ. οἰἴατα ΤΠ 15, Π| 28, ἋΥ 51, ΧΥ͂ 90, 

ΧΥΤΠ 69, ΧΧΙ 119 δἱ Π|ι 54, ΧΙΥΝ 99, ΧΥῚ 8] ἀξιοῖμεν τὸ ἴσον (1..) ΓΒ. Β5., ἀξι- 

οἴμεν (ο0πΠι. τὸ ἴσον) Λ ς Β85. ΒΙ. -- δ᾽ ἐν] ὃ8 Γρτ,, ἰπ ΤΆΒ, ΠΟΤΥ, 3. --- 18 μὲν { ὁμοίως δ 

ΛςΒ. Β5. βεὰ οἵ. ΒΒ. Ρ. Π| 8 --- ἐθέλοιμεν] ἐλοιμεν Γ Ῥτ,, ἴῃ ΓΆ8. ΟΟΥΓ, 2. -α 
β 21. 14 ἐάν Λ-ς Β. -- γε σωφρονῇϑ᾽ Γ ργ, (εἰ μοβὲ σωφρονῆϑ᾽ ἴῃ πιρ. δάά. υἱ 
νἱὰ. 2) Β. ΒΒ. Β8.. οἵ. ρτδϑῖῦ. ο. ΠῚ δὲ 1 γΥ8. ΧΗ 47] γέ μοι πεισθῆτε Δ ς ὈΟΌΤΘΘ ΒΙ. 

(41 πεισϑῆτ᾽) ῥτορίογ σορϑί. ἴῃ ὃ 32 -- 11 ὥσπερ ὑπὲρ Λ ς 564 οἵ. δὰ ΥἹ 46 ΧΙΝ 
118 οἱ δίγ. ΠῚ ψ. 38 -- ΙΒ οὕτως οἴ. ἡ ς --- γὰρ ὁπι., Λ ρΓ΄, 8. Υ. δῇ. 1 -- 
19 τολμῶσιν Γ(ρτορίογ ἀδικοῦσιν) --- τοῦτον οἵη. ΛΞ --- ὶ 93, 90 ἂν ΛΔ ς Β8. ΒΙ. -- 
923. μὲν οηϊ. ἡ Μ. ΑἸὰ. Υ. --- νόμων τῶν (ὁπ). κειμένων) Γ ὈΓ., νόμων τούτων ΘΟΟΙΤ. 3. -- 

28 ἐνταῦϑα Λς βρἃ εἴ, ΧΥΠ 52 --- ταῦτα ὁπ. Λ - -- 35 εἰ δέ τις ἔχει (ἔχοι (.) μο: 
περὶ (περὶ οἵη. Ἦ, 5) τῶν παρόντων συνειπεῖν Λ ς --- κατα λοχιτοῦ αἰκτίας ἐπίλογος 

ΒΌΌΒΟΥ, Γ, κατὰ τοῦ λοχίτου 5Β8ΌΒΟΥ, ΔΛ ΡΥ. τέλος τοῦ κατὰ τοῦ λοχίτου ΘΟΥΙΤ. 4. 
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ΓΝ. 

ΠΕΡῚ ΤΟΥ͂ ΖΕΥΓΟΥ͂Σ (16). 

(α΄.) Περὶ μὲν οὖν τοῦ ζεύγους τῶν ἵππων, ὡς οὐχ ἀφελόμενος ὁ 841 
πατὴρ Τεισίαν εἶχεν, ἀλλὰ πριάμενος παρὰ τὴς πόλεως τὴς ᾿Αργείων, 
τῶν τε πρέσβεων τῶν ἐχεῖϑεν ἡχόντων χαὶ τῶν ἄλλων τῶν εἰδότων 
ἀχηχόατε μαρτυρούντων ̓  τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ἅπαντέ: εἰσιν εἰϑισμένοι δ 

3 μὲ συχοφαντεῖν. τὰς μὲν γὰρ δίχας ὑπὲρ τῶν ἰδίων ἐγχλημάτων λαγ- 
χάνουσιν, τὰς δὲ κατηγορίας ὑπὲρ τῶν τὴς πόλεως πραγμάτων ποιοῦν- " 

ται, χαὶ πλείω χρόνον διατρίβουσι τὸν πατέρα μου διαβάλλοντες ἢ περὶ 

ὧν ἀντώμοσαν διδάσχοντες, χαὶ τοσοῦτον χαταφρονοῦσι τῶν νόμων, ὥστε 
περὶ ὧν ὑμᾶς ὑπ᾽ ἐκείνου φασὶν ἠδιχῆσϑαι, τούτων αὐτοὶ δίχην παρ᾽ 10 

8 ἐμοῦ λαβεῖν ἀξιοῦσιν. ἐγὼ δ᾽ ἡγοῦμαι μὲν οὐδὲν προσήχειν τὰς χοινὰς 
αἰτίας τοῖς ἰδίοις ἀγῶσιν ἐπειδὴ δὲ Τεισίας πολλάχις ὀνειδίζει μοι τὴν 

φυγὴν τὴν τοῦ πατρὸς χαὶ μᾶλλον ὑπὲρ τῶν ὑμετέρων ἢ τῶν αὑτοῦ 

σπουδάζει πραγμάτων, ἀνάγχη πρὸς ταῦτα τὴν ἀπολογίαν ποιεῖσθαι" 
χαὶ γὰρ ἂν αἰσχυνοίμην; εἴ τῳ δόξαιμι τῶν πολιτῶν ἧττον φροντίζειν τὖ 

τῆς ἐχείνου δόξης ἢ τῶν ἐμαυτοῦ χινδύνων. 

4 (β΄) Πρὸς μὲν οὖν τοὺς πρεσβυτέρους βραχὺς ἂν ἐξήρκει λόγος᾽ 
ἅπαντες γὰρ ἴσασιν, ὅτι διὰ τοὺς αὐτοὺς ἄνδρας ἢ τε δημοχρατία 
χατελύϑη χἀχεῖνος ἐχ τῆς πόλεως ἐξέπεσεν ̓  τῶν δὲ νεωτέρων ἕνεχα, ἃ 

οἱ τῶν μὲν πραγμάτων ὕστεροι γεγόνασιν, τῶν δὲ διαβαλλόντων πολλάχις Ὁ 

ἀγιηχόασιν, πορρωτέρωϑεν ἄρξομαι διδάσχειν. 

ὄ (γ.) Οἱ γὰρ τὸ πρῶτον ἐπιβουλεύσαντες τῷ δήμῳ χαὶ χατα- 
στήσαντες τοὺς τετραχοσίους, ἐπειδὴ παρακαλούμενος ὁ πατὴρ οὐχ ἤϑελεν 

γενέσθαι μετ᾽ αὐτῶν, ὁρῶντες αὐτὸν χαὶ πρὸς τὰς πράξεις ἐρρωμένως 
ἔχοντα χαὶ πρὸς τὸ πλῆϑος πιστῶς διαχείμενον, ἡγοῦντ᾽ οὐδὲν οἷοί τ᾽ 25 

εἶναι χινεῖν τῶν χαϑεστώτων, πρὶν ἐχποδὼν ἐκχεῖνος αὐτοῖς γένοιτο. 8 

ΤΕΒΝΤΙΜΟΝΤΙΑ] Οταιίοπθπι ἰδ απὶ ΡΙαΐ. ΑἸΟΙ). ο. 12 οἵ Αἴπθη. ΚΝ 918 6. -- 
δ΄ 1. ξεῦγος ῬΠοί. 8. ν. (Εἴγπι. Μ. 409. 47; οἵ, Ηδβγοι., ΒΑΔ 260, 29), 

οὐν ΓΝ ῚῚ οοὐα, ΓΛ (οοα. Γ μά ἃ ὃ 8 τοῖς ἰδίοις ἀγῶσιν; σοτγ, ὅ ἴῃ Πᾶς 
οὐαί ίοηθ ἀθοβί). 

ἈΡΡΑΝΑΤΊΒ] ΠΕΡῚ ΤΟΥ ΖΕΥΓΟΥΣ ἱπβογ. Δ Μ. Β. 56. το αὶ 1, 8. τισίαν 

Λ βαά., σοοττ. Β]. ῃἴὸ οἱ ἐπῆγα ὃ 8, 45, δ0ὺ (Γ) --- πόλεως τῶν ἡ ς Β, ΒΒ... (ΟΙΓ. 

Βαίίου δὰ Ῥᾷηου, ὶ 6]. --- 8 8, 12 τισίας ΓΛ οὐ, οχο. ΒΙ]. ---- 18 ἡμετέρων ἡ ς 
-α ἑαυτοῦ ᾿ς -- 8 4. 20 ὕστερον Λ ς -- 391 πόρρωθεν Λ ς 86 οἵ, ΧΙΥ͂ 38, ΧΥῚΪ 

10, ΧΧῚ 1})0 --- ἃ ὅ, 22. τὸ πρῶτον] πρότερον ἡ ς --- 95 { οὐχ δ ἡγοῦντ᾽ ΔΛ οἀὐά. δ6χο, 

ΒΒ... οὐϊ δϑβθηι αν Καὶ Ρ. 3171 --- οἷον τ᾽ Γ. 
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εἰδότες δὲ τὴν πόλιν τῶν μὲν περὶ τοὺς ϑεοὺς μάλιστ᾽ ἂν ὀργισϑεῖσαν, 8 
εἴ τις εἰς τὰ μυστήρια φαίνοιτ᾽ ἐξαμαρτάνων, τῶν δ᾽ ἄλλων εἴ τις τὴν 

δημοχρατίαν τολμῴη καταλύειν, ἀμφοτέρας ταύτας [] συνϑέντες τὰς 
αἰτίας εἰσήγγελλον εἰς τὴν βουλήν, λέγοντες ὡς ὁ πατὴρ μὲν συνάγο: 
τὴν ἑταιρείαν ἐπὶ νεωτέροις πράγμασιν, οὗτοι δ᾽ ἐν τῇ Πουλυτίωνος 

οἰχίᾳ συνδειπνοῦντες τὰ μυστήρια ποιήσειαν. ὀρϑῆὴς δὲ τῆς πόλεως 
γενομένης διὰ τὸ μέγεϑος τῶν αἰτιῶν χαὶ διὰ ταχέων συλλεγείσης 
ἐχχλησίας οὕτω σαφῶς ἐπέδειξεν αὐτοὺς Ψευδομένους, ὥστε παρὰ μὲν 
τῶν χατηγόρων ἡδέως ἂν ὁ δῆμος δίκην ἔλαβεν, τὸν δ᾽ εἰς Σιχελίαν 

στρατηγὸν ἐχειροτόνησεν. μετὰ δὲ ταῦϑ᾽ ὁ μὲν ἐξέπλευσεν ὡς ἀπηλλαγ- 

μένος ἤδη τῆς διαβολῆς, οἱ δὲ συστήσαντες τὴν βουλὴν χαὶ τοὺς ῥήτορας 

ὑφ᾽ αὑτοῖς ποιησάμενοι πάλιν ἤγειρον τὸ πρᾶγμα χαὶ μηνυτὰς εἰσέ- 
πεμπον. καὶ τί δεῖ μαχρολογεῖν; οὐ γὰρ πρότερον ἐπαύσαντο, πρὶν τόν 
τε πατέρ᾽ ἐκ τοῦ στρατοπέδου μετεπέμψαντο, χαὶ τῶν φίλων αὐτοῦ 

τοὺς μὲν ἀπέχτειναν, τοὺς δ᾽ ἐχ τῆς πόλεως ἐξέβαλον. πυϑόμενος δὲ 

τήν τε τῶν ἐχϑρῶν δύναμιν χαὶ τὰς τῶν ἐπιτηδείων συμφοράς, χαὶ 
νομίζων δεινὰ πάσχειν, ὅτι παρόντα μὲν αὐτὸν οὐχ ἔχρινον, ἀπόντος δὲ 
χατεγίγνωσχον, οὐδ᾽ ὡς ἀπελϑεῖν ἠξίωσεν εἰς τοὺς πολεμίους ἀλλ᾽ 
ἐχεῖνος μὲν τοσαύτην πρόνοιαν ἔσχεν ὑπὲρ τοῦ μηδὲ φεύγων μηδὲν 

ἐξαμαρτεῖν εἰς τὴν πόλιν, ὥστ᾽ εἰς ΓΑργος ἐλϑὼν ἡσυχίαν εἴχεν, οἱ δ᾽ 
εἰς τοσοῦτον ὕβρεως ἦλϑον, ὥστ᾽ ἔπεισαν ὑμᾶς ἐλαύνειν αὐτὸν ἐξ ἁπάσης 

τῆς Ἑλλάδος χαὶ στηλίτην ἀναγράφειν χαὶ πρέσβεις πέμποντας ἐξαιτεῖν 
παρ᾽ ᾿Αργείων. ἀπορῶν δ᾽ ὅ τι χρήσαιτο τοῖς παροῦσιν χαχοῖς χαὶ 
πανταχόϑεν εἰργόμενος καὶ σωτηρίας οὐδεμιᾶς ἄλλης αὐτῷ φαινομένης 
τελευτῶν ἐπὶ Λαχεδαιμονίους ἠναγκάσϑη χαταφυγεῖν. 

(δ΄.) Καὶ τὰ μὲν γενόμενα ταῦτ᾽ ἐστίν ̓  τοσοῦτον δὲ τοῖς ἐχϑροῖς 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΘΒΙ] ἃ δ. 1 μάλιστα (οι. ἄν) Γ οἵ, Μοπδίκ 6 Υ, --- 2 τὶς τολμῴη 

τὸν δῆμον καταλύειν ἡ ς --- 4 συνάγοι μὲν ΟΟἸΪου. ἡ -- 5. ἑταιρίαν ἡ ς οἱ. δὰ ΧΊΘ 

-- πολυτίωνος ἡ ς -- 6 ποιήσαιεν Λ ς; 808 οἵ. Βαῖνοῦ ἃ0Ρ. Βτγϑιιΐ μ᾿. 204,5, αυὶ 

ἰογπιίη. τ-ταιαν 22 Ἰοοΐβ, ἰδυπιίη. -- βίαν 29. Ἰοοἱβ ἰη οὐμηΐθιβ οὐ. οχβίασγο αἰοϊί. 

Αἴᾳιρ ὁχ ποΥΐβ βΒ0 5: ϊβ πιοὶβ 25 --αιον (11 ἴῃ οτμηΐθυ5 οὐἀά., 8. ἐπ Γ), 88 
“δῖαν (26 ἰη οπιπἰ 05. οοὐά., 9. ἴῃ Γ; δοσϑά. 1 ὁ, 38, ΧΙ τοῦ, ΧΥΓ 81, ΧΧῚ 151, 

217) σπιθτο, ὑπ δ ΙΒΟΟΥΑΙΘΠ ΓΌΓΠΙΔ5. 85 ΡΓΟΠΙΪΒΟδ. ὈΒΌΓρΡΘΒΕΘ ἃρρᾶτγοι: 085 

ΘΧ ορίϊπνίβ ἰάθο 1 τὶβ γϑβαθγο οομίπαγ, Εδ]58 Βοηβοὶοτὶ (ρ. ΧΧῚ 10) ε8ὲ 

ται οοἰπαίίο, ααδπὶ βοουΐαβ οὶ ΒΙ. - 8ὶ ἴ. 8 αὐτοὺς ἀπέδειξε Λ-Ξ -- 8 8. 18 πρὶν 

(ἄνγ Λς διίθ (. (ἀρρθηά.) --- 18 ὡς] οὕτως Λ ς --- ὶ θ8.. 19 εἶχεν Λ ς Δυΐο 0. -- 

20 ἐξαμαρτάνειν ἡ ς --- ἡσυχίαν ἣγεν Λ ς --- 231 τοσοῦϑ᾽ ΓΒ, βορὰ οἵ, Β8. δὰ Ατϑορ. 

μ. 349 τ, [πβογῦν Αἰ.3 νυ. 150 --- 22 καὶ στήλην Λς --- 35 τελευταῖον Λ ΜΝ. ΑἸὰ. [,. Ὁ. 

-- ἃ 10. 26 γεγενημένα ἡ ς --- τοσοῦτον δὲ τοῖς ἐχϑροῖς τῆς ὕβρεως περίεστιν, ὥσϑ᾽ 

οὕτως} οὕτω δ᾽ Λ -ς. 



94 ΙΥ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (16) 

τῆς ὕβρεως περίεστιν, ὥσϑ᾽ οὕτως ἀνόμως τοῦ πατρὸς ἐχπεσόντος ὡς ε 

δεινὰ δεδραχότος αὐτοῦ κατηγοροῦσιν, καὶ διαβάλλειν ἐπιχειροῦσιν ὡς 

Δεχέλειάν τ᾽ ἐπετείχισεν, καὶ τὰς νήσους ἀπέστησεν, χαὶ τῶν πολεμίων 

διδάσχαλος κατέστη. χαὶ ἐνίοτε μὲν αὐτοῦ προσποιοῦνται χαταφρονεῖν, 

:.55.11 λέγοντες ὡς οὐδὲν διέφερεν τῶν ἄλλων, νυνὶ δ᾽ ἁπάντων αὐτὸν τῶν 5 
ΧΙΝ 1 ἌΡ ἣ , Ν , 
.,ν5. γεγενημένων αἰτιῶνται χαί φασιν παρ᾽ ἐχείνου μαϑεῖν Λαχεδαιμονίους, 

ἘΠΕ ὡς χρὴ πολεμεῖν, οἱ χαὶ τοὺς ᾿ ἄλλους διδάσχειν τέχνην ἔχουσιν. ἐγὼ 849 

δ᾽ εἴ μοι χρόνος ἰχανὸς γένοιτο, ῥᾳδίως ἂν αὐτὸν ἐπιδείξαιμι τὰ μὲν 
ΠΥΒΧΙΥ διχαίως πράξαντα, τῶν δ᾽ ἀδίχως αἰτίαν ἔχοντα. πάντων δ᾽ ἂν εἴη 

δεινότατον, εἰ τοῦ πατρὸς μετὰ τὴν φυγὴν δωρεὰν λαβόντος ἐγὼ διὰ τὴν τὺ 
ἐχείνου φυγὴν ζημιωϑείην. 

13 (ε΄) ᾿Ἡγοῦμαι δ᾽ αὐτὸν παρ᾽ ὑμῶν δικαίως ἂν πλείστης συγγνώμης 

τυγχάνειν ᾿ ὑπὸ γὰρ τῶν τριάχοντ᾽ ἐκπεσόντες ταῖς αὐταῖς ἐχείνῳ συμφο- 
ραῖς ἐχρήσασϑε. ἐξ ὧν ἐνθυμεῖσϑα: χρή, πῶς ἕκαστος ὑμῶν διέχειτο ἢ 

χαὶ τίνα γνώμην εἶχεν χαὶ ποῖον χίνδυνον οὖχ ἂν ὑπέμεινεν, ὥστε 

παύσασϑαι μὲν μετοικῶν, κατελϑεῖν δ᾽ εἰς τὴν πατρίδα, τιμωρήσασθαι δὲ 

18 τοὺς ἐχβαλόντας. ἐπὶ τίνα δ᾽ ἢ πόλιν ἢ φίλον ἢ ξένον οὐχ ἤλθετε δεησό- 
μενοι: συγχαταγαγεῖν ὑμᾶς: τίνος δ᾽ ἀπέσχεσϑε πειρώμενοι: χατελϑεῖν: 

οὐ χαταλαβόντες τὸν Πειραιᾶ χαὶ τὸν σῖτον τὸν ἐν τῇ χώρᾳ διεφϑείρετε 
ΠΥΒΧῚΝ χαὶ τὴν γὴν ἐτέμνετε χαὶ τὰ προάστια ἐνεπρήσατε χαὶ τελευτῶντες τοῖς ἢ 

14 τείχεσιν προσεβάλλετε; καὶ ταῦϑ᾽ οὕτω σφόδρ᾽ ἐνομίζετε χρῆνα: ποιεῖν, 

ὥστε τοῖς ἡσυχίαν ἄγουσ: τῶν συμφυγάδων μᾶλλον ὠργίζεσθε, ἢ τοῖς 

αἰτίοις τῶν συμφορῶν γεγενημένοις. (ς΄.) “ΩὩστ᾽ οὐχ εἰχὸς ἐπιτιμᾶν τοῖς 
ΤΉΘΟΥ τῶν αὐτῶν ὑμῖν ἐπιϑυμοῦσιν, οὐδὲ χαχοὺς ἄνδρας νομίζειν, ὅσοι φεύ- 

γοντες χατελϑεῖν ἐζήτησαν, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον ὅσοι μένοντες φυγῆς 

ἄξι. ἐποίησαν ̓  οὐδ᾽ ἐντεῦϑεν ἀρξαμένους χρίνειν, ὁποῖός τις ἣν ὁ πατὴρ 

15 πολίτης, ὅτ᾽ οὐδὲν αὐτῷ τῆς πόλεως προσῆχεν, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἐχείνου τοῦ 

χρόνου σχοπεῖν, οἷος ἣν πρὶν φυγεῖν περὶ τὸ πλῆϑος, χαὶ ὅτι διαχοσίους 
ὁπλίτας ἔχων τὰς μεγίστας πόλεις τῶν ἐν Πελοποννήσῳ Λαχεδαιμονίων 

ΝΟ ΤᾺ 

5 

νῷ ὧν ΓῚ 

ἈΡΡΑΒΝΑΤΊΙΣΒ] 1 τοῦ πατρὸς ὁηϊ. ἡ ς --- 3 χαὶ διαβάλλειν ἐπιχειροῦσιν (Ππο- 
πιοθοί.) οἵη. Γ Β. Ββ8. 56 οἵ. δίγ. ΚΒ μ. 60 ΠΡ. 514 - 8 τ΄ οῃῃ. Λ-ς -- 4 χατ- 
ἐστ διδάσχαλος (ΟἸ1ος. ἡ ς -- ξὶ 11. δ νῦν δὲ πάντων ἡ ξ --- ὃ γενομένων Λ- -- 

Ἵ τέχνην διδάσκειν (0]106. Λ Μ. ΑἸὰ. -- 8ὶ 13, 14 χρῆσϑε ΛΝ. -- καὶ 18. 11 οὐχ 
οἵη. Λ ρμγ., 5. ν. δα, 3. --- 18 ἀπέχεσθε Γρῖ.. ἀπέσχασϑε σΟΥΤΥ. 1. ἀπείχεσϑε ᾿ς -- 

πειρώμενοι χατελϑεῖν ὁπ]. ΛΞ --- ῶ0 προάστια Γ΄ οἵ, ΧΥΤΙ 85. τ. [π8ογ. Αἰ.3 ν.. 51] 

πραασττὰ ΓΡι., προάστεια Γ, Λ οὐ. -- 21 προσεβάλλετε Γρμε. Λ] προσεβάλετε Γ 
σογτ, γδ. οὐ. --- 14, 94. τῶν αὑτῶν { πραγμάτων) ἡ ς --- φεύγοντες ΠΟΥ Θῖῃ 

Ηρυιπδο ΧΙ] μ. 188 001}. ΠῚ 1 ἀρ. ΠΙῚ 18 Εμπσ μ. 561 Β].} φυγόντες ΓΛ οὐά. δχο. ΒΙ. 
- ὶ 1, 21 ἀπ᾽ ἐχείνου ἡ 9 --- 29 ἔχων ὁπλίτας (ΟἸ]ος. Λ ς. 
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μὲν ἀπέστησεν, ὑμῖν δὲ συμμάχους ἐποίησεν, χαὶ εἰς οἵους χινδύνους 

αὐτοὺς χατέστησεν, χαὶ ὡς περὶ Σιχελίαν ἐστρατήγησεν. τούτων μὲν 
γὰρ ἐχείνῳ προσήχει χάριν ὑμᾶς ἔχειν ̓  τῶν δ᾽ ἐν τῇ συμφορᾷ γενο- 
μένων τοὺς ἐχβαλόντας αὐτὸν δικαίως ἂν αἰτίους νομίζοιτε. 

(ζ.) ᾿Αναμνήσϑητε δὲ πρὸς ὑμᾶς αὐτούς, ἐπειδὴ χατῆλϑεν, [[ ὡς 
πόλλ᾽ ἀγαϑὰ τὴν πόλιν ἐποίησεν, ἔτι δὲ πρότερον, ὡς ἐχόντων τῶν 
πραγμάτων αὐτὸν χατεδέξασϑε, χαταλελυμένου μὲν τοῦ δήμου, στασια- 
ζόντων δὲ τῶν πολιτῶν, διαφερομένων δὲ τῶν στρατιωτῶν πρὸς τὰς 
ἀρχὰς τὰς ἐνθάδε χαϑεστηχυίας, εἰς τοῦτο δὲ μανίας ἀμφοτέρων ἀφιγ- 

μένων, ὥστε μηδετέροις μηδεμίαν ἐλπίδ᾽ εἶναι σωτηρίας ̓  οἱ μὲν γὰρ τοὺς 
ἔχοντας τὴν πόλιν ἐχϑροὺς ἐνόμιζον μᾶλλον ἢ Λακεδαιμονίους, οἱ δὲ 
τοὺς ἐχ Δεχελείας μετεπέμποντο, ἡγούμενοι χρεῖττον εἶναι τοῖς πολε- 
μίοις τὴν πατρίδα παραδοῦναι μᾶλλον ἢ τοῖς ὑπὲρ τὴς πόλεως στρατευο- 
μένοις τῆς πολιτείας μεταδοῦναι. τοιαύτην μὲν οὖν τῶν πολιτῶν γνώμην 

ὃ ἐχόντων, χρατούντων δὲ τῶν πολεμίων χαὶ τῆς γῆς καὶ τὴς ϑαλάττης, 

ἔτι δὲ χρημάτων ὑμῖν μὲν οὐχ ὄντων, ἐχείνοις δὲ βασιλέως παρέχοντος, 
πρὸς δὲ τούτοις ἐνενήχοντα νεῶν ἐχ Φοινίχης εἰς ἼἌσπενδον ἡχουσῶν 
χαὶ παρεσχευασμένων Λαχεδαιμονίοις βοηϑεῖν, ἐν τοσαύταις συμφοραῖς 
χαὶ τοιούτοις κινδύνοις τῆς πόλεως οὔσης, μεταπεμψαμένων αὐτὸν τῶν 

στρατιωτῶν οὐχ ἐσεμνύνατ᾽ ἐπὶ τοῖς παροῦσιν, οὐδ᾽ ἐμέμψατο περὶ τῶν 
γεγενημένων, οὐδ᾽ ἐβουλεύσατο περὶ τῶν μελλόντων, ἀλλ᾽ εὐϑὺς εἵλετο 
μετὰ τῆς πόλεως ὁτιοῦν πάσχειν μᾶλλον ἣ μετὰ Λαχεδαιμονίων εὐτυχεῖν, 
χαὶ πᾶσι φανερὸν ἐποίησεν, ὅτι τοῖς ἐχβαλοῦσιν ἀλλ᾽ οὐχ ὑμῖν ἐπολέμει, 
χαὶ ὅτι χατελϑεῖν ἀλλ᾽ οὐχ ἀπολέσαι: τὴν πόλιν ἐπεϑύμει. γενόμενος 

δὲ μεϑ᾽ ὑμῶν ἔπεισεν μὲν Τισσαφέρνην μὴ παρέχειν χρήματα Λαχε- 

δαιμονίοις, ἔπαυσεν δὲ τοὺ: συμμάχους ὑμῶν ἀφισταμένους, διέδωκεν δὲ 
παρ᾽ αὑτοῦ μισϑὸν τοῖς στρατιώταις, ἀπέδωχεν δὲ τῷ δήμῳ τὴν πολιτείαν, 
διήλλαξε δὲ τοὺς πολίτας, ἀπέστρεψε δὲ τὰς ναῦς τὰς Φοινίσσας. καὶ 

μετὰ ταῦτα χαϑ᾽ ἕχαστον μέν, ὅσας τριήρεις ἔλαβεν ἢ μάχας ἐνίχησεν 
ἢ πόλεις χατὰ χράτος εἷλεν ἢ λόγῳ πείσας φίλας ὑμῖν ἐποίησεν, πολὺ 

ἈΡΡΑΗΑΤΟΌΒ] 1 ὑμῶν ΛΔ οαά. δηΐθ ΒΕ]. (εἴ, Μοῃδίβθοτ.) -- 23. ὡς περὶ] 

ὥσπερ εἰς Δ (ἀμμ6η4.) --- 4 τοὺς τοὺς ἐχβατλόντας (θγᾶ5. λ) Γ -- νομίζον Γ ΡΥ, 

ΘΟΟΥΤ, 3. -- 8 16. 1 αὑτῷ Λ --- βὶ 18, 14 οὖν οι. Γ ΒΒ. --- 1ὅ γῆς] γνώμης Λ -- 

16 μὲν ὑμῖν ΘΟΠ106. Λ ς -- παρέχοντος) χορηγοῦντος ἡ ς --- 19 τοσούτοις Λ ς -- 

ἢ 19. αὐτὸν] αὐτῶν Γ μΥ., ΟΟΥΤ. 4 --- 20 στρατιωτῶν ΕἾΠΥ δηϊπιϑάν, μ.. 80. 00]], 8 16 

Τιηύογα, ΥΠῚ 81 ΡΙαῖ. ΑἸοῖθ. 20 Β].] στρατιῶν Γ, στρατηγῶν Δ φῇ, Ἔχο. Β]. --- 98 ἐχ- 

βαλλουσιν ΓῬΥ,, ΠΟΥΥ. 3. -- 34 οὐχ ἀπολέσα: Β, 5η. --- ουὐχαταπολεσα: Γ ρΓ.. τὰ ΘΧΡΌΗΧ. 
1 οἱ ἐπήπιχ. 4] οὐ χαταπολεμῆσα: Λ ς -- ἃ 30. 95. τισαφέρνην ἡ --- 28 φοινίσσας] 

ἐκ φοινίχης ἡ Ξ -- 8ὶ 51. 29 εχαστων Γ ρΓ., ΘΟΙΓ. 2. 
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ἂν ἔργον εἴη λέγειν ̓  πλείστων δὲ χινδύνων τῇ πόλει χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν 

ΧΥΓΠ!. χαιρὸν γενομένων οὐδεπώποτε τοῦ πατρὸς ἡγουμένου τρόπαιον ὑμῶν 

ἔστησαν οἱ πολέμιοι. |} 

93 Περὶ μὲν οὖν τῶν ἐστρατηγημένων οἶδα μέν, ὅτι πολλὰ παραλείπω, 851 

διὰ τοῦτο δ᾽ οὐχ ἀχριβῶς εἴρηχα περὶ αὐτῶν, ὅτι σχεδὸν ἅπαντες μνη- 

μονεύετε τὰ πραχϑέντα. (η΄.) Λοιδοροῦσιν δὲ λίαν ἀσελγῶς καὶ ϑρασέως 
χαὶ τὸν ἄλλον βίον τὸν τοῦ πατρός, χαὶ οὐχ αἰσχύνονται τοιαύτῃ 

παρρησία χρώμενοι: περὶ τοῦ τεϑνεῶτος, ἣν ἔδεισαν ἂν ποιήσασθαι περὶ 
98 ζῶντος, ἀλλ᾽ εἰς τοσοῦτον ἀνοίας ἐληλύϑασιν, ὥστ᾽ οἴονται χαὶ παρ᾽ ὑμῖν 

χαὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐδοχιμήσειν, ἣν ὡς ἂν δύνωνται πλεῖστα περὶ Ὁ 

αὐτοῦ βλασφημήσωσιν, ὥσπερ οὐ πάντας εἰδότας, ὅτι χαὶ τοῖς φαυλο- 

τάτοις τῶν ἀνθρώπων ἔξεστιν οὐ μόνον περὶ τῶν ἀνδρῶν τῶν ἀρίστων 
34. ἀλλὰ χαὶ περὶ τῶν ϑεῶν ὑβριστιχοὺς λόγους εἰπεῖν. (ὃ΄.) Ἴσως μὲν 

οὖν ἀνόητόν ἔστιν ἁπάντων τῶν εἰρημένων φροντίζειν ̓ " ὅμως δ᾽ οὐχ 
ἤχιστ᾽ ἐπιϑυμῶ περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν τοῦ πατρὸς διελϑεῖν πρὸς 
ὑμᾶς, μικρὸν προλαβὼν χαὶ τῶν προγόνων ἐπιμνησϑείς, ἵν᾽ ἐπίστησϑ᾽ 

ὅτι πόρρωϑεν ἡμῖν ὑπάρχει μέγιστα καὶ κάλλιστα τῶν πολιτῶν. 

3 (()ὴ Ὁ γὰρ πατὴρ πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἣν Εὐπατριδῶν, ὧν τὴν 

εὐγένειαν ἐξ αὐτῆς τῆς ἐπωνυμίας ῥάδιον γνῶναι, πρὸς γυναιχῶν δ᾽ 
᾿Αλχμεωνιδῶν, οἱ τοῦ μὲν πλούτου μέγιστον μνημεῖον κατέλιπον, ἵππων 30 
γὰρ ζεύγε: πρῶτος ᾿Αλχμέων τῶν πολιτῶν ᾿Ολυμπίασιν ἐνίχησεν, τὴν 
δ᾽ εὔνοιαν, ἣν εἶχον εἰς τὸ πλῆϑος, ἐν τοῖς τυραννιχοῖς ἐπεδείξαντο ἀ 

συγγενεῖς γὰρ ὄντες Πεισιστράτου χαὶ πρὶν εἰς τὴν ἀρχὴν καταστῆναι 
μάλιστ᾽ αὐτῷ χρώμενοι τῶν πολιτῶν, οὐχ ἠξίωσαν μετασχεῖν τῆς ἐχείνου 
τυραννίδος, ἀλλ᾽ εἵλοντο φυγεῖν μᾶλλον ἣ τοὺς πολίτας ἰδεῖν δουλεύοντας. Ὁ 

26 τετταράχοντα δ᾽ ἔτη τὴς στάσεως γενομένης ὑπὸ μὲν τῶν τυράννων 
τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων ἐμισήϑησαν, ὥσϑ᾽ ὁπότε τἀκείνων χρατήσειεν, ὁ 

οὗ μόνον τὰς οἰχίας αὐτῶν χατέσχαπτον ἀλλὰ χαὶ τοὺς τάφους ἀνώρυττον, 

ων 

- 5] 

[π᾿ 

ΤΕΒΤΊΜΟΝΙΑ] ὃ 22. παρρησίᾳ ΗδτΓρ. 8. ν. οἵ, δά Βιικίτ, 8. 40. --- ὃ 26. πρό- 
πάππος ῬΟ]. ΠΠ|11. 

ἈΡΡΑΒΑΤΊΌΒ] 1 πλεῖστον Γ ΡΓ., ΘΟΥΤ, 1 --- 9 καιρὸν] χρόνον ΛΞ οχ ΧΧΙ 251 

-- οὐδέποτε ἡ ς Β΄. σοΥτ. Βαΐίον δὰ Ῥᾷηομ, ἢ. ΧΧ δι: ΚΒ ρμ. 19. (0]1]. ΧΥ͂Γ ΤΙ -- 
{(χαϑ') ὑμῶν Λ Ξ -- ἃὶ 98, 7 τὸν τοῦ] τὸν ὁπ. ἡ ς -- ὃ ἂν ποιούμενοι: ἡ ς --- αὶ 38, 

18 εἰπεῖν λόγους ΘΟΟ]1οο. ΔΛ 5 --- 8 94, 14. ἔστιν ἀνόητον (ΟἸ]ος, Λ ς -- 16 ἐπήϊστησθε 

ΛΝ. --- ΙΤ ὑμῖν ὑπάρχειν Γ-- 8ὶ δ, 18 ἣν πρὸς μὲν ἀνδρῶν ἙΟἸ100. Λ ς -- 9390 μνη- 

μβῖον)] σημεῖον ΔΛ ς -- 22 ἐπέδειξαν Γ -- ῶ5 ἀλλ᾽ ἡγήσαντο χρεῖττον κἶνα: ΛΞ -- 

φυγεῖν Β, 5η. μτορίον ἰδεῖν οἵ, Μοπαίβθθυ} φεύγειν Γ᾽ ΕᾺΠΤ μ. δὅ61, φυγεῖν { τὴν 

πατρίδα ὡς -- 8ὶ 320, 27 τοσούτῳ μᾶλλον τῶν ἄλλων} τοσούτων ὄντων Λ Μ. ΑἸὰ. 

(ἀρρεπά.) --- κρατήσαιεν Λ ς, 
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ὑπὸ δὲ τῶν συμφυγάδων οὕτω σφόδρ᾽ ἐπιστεύϑησαν, ὥσϑ᾽ ἅπαντα τοῦτον 

τὸν χρόνον ἡγούμενοι τοῦ δήμου διετέλεσαν. καὶ τὸ τελευταῖον ᾿Αλ- 
χιβιάδης καὶ Κλεισθένης, ὁ μὲν πρὸς πατρός, ὃ δὲ πρὸς μητρὸς ὧν 

8δ) πρόπαππο: τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ, ἰ στρατηγήσαντες τῆς φυγῆς κατήγαγον 
Ὁ τὸν δῆμον χαὶ τοὺς τυράννους ἐξέβαλον, χαὶ κατέστησαν ἐχείνην τὴν 
δημοχρατίαν, ἐξ ἧς οἱ πολῖται πρὸς μὲν ἀνδρείαν οὕτως ἐπαιδεύϑησαν, 
ὥστε τοὺς βαρβάρους τοὺς ἐπὶ πᾶσαν ἐλϑόντας τὴν ᾿Ελλάδα μόνοι νικᾶν 
μαχόμενοι, περὶ δὲ δικαιοσύνης τοσαύτην δόξαν ἔλαβον, ὥσϑ᾽ ἑκόντας 
αὐτοῖς τοὺς Ἕλληνας ἐγχειρίσα!: τὴν ἀρχὴν τῆς θαλάττης, τὴν δὲ πόλιν 

ὦ τηλικαύτην τὸ μέγεϑος ἐποίησαν χαὶ τῇ δυνάμει καὶ ταῖς ἄλλαις κατα- 

σχευαῖς, ὥστε τοὺς φάσχοντας αὐτὴν ἄστυ τῆς Ελλάδος εἶνα: χαὶ 

τοιαύταις ὑπερβολαῖς εἰϑισμένους χρῆσϑαι δοκεῖν ἀληϑῇ λέγειν. 

(.«΄.) Τὴν μὲν οὖν φιλίαν τὴν πρὸς τὸν δῆμον οὕτω παλαιὰν καὶ 

γνησίαν καὶ διὰ τὰς μεγίστας εὐεργεσίας γεγενημένην παρὰ τῶν προ- 

ι γόνων παρέλαβεν αὐτὸς δὲ χατελείφϑη μὲν ὀρφανός, ὁ γὰρ πατὴρ αὖ- 
τοῦ μαχόμενος ἐν Κορωνείᾳ τοῖς πολεμίοις ἀπέϑανεν, ἐπετροπεύϑη δ᾽ 

ς ὑπὸ Περικλέους, ὃν πάντες ἂν ὁμολογήσειαν καὶ σωφρονέστατον χαὶ 

δικαιότατον χαὶ σοφώτατον γενέσϑαι τῶν πολιτῶν. ἡγοῦμαι γὰρ καὶ 

τοῦτ᾽ εἶναι τῶν καλῶν, ἐχ τοιούτων γενόμενον ὑπὸ τοιούτοις ἤϑεσιν ἐπι- 

20 τροπευϑῆναι χαὶ τραφῆναι χαὶ παιδευϑῆναι. δοχιμασϑεὶς δ᾽ οὐχ 

ἐνδεέστερος ἐγένετο τῶν προειρημένων, οὐδ᾽ ἠξίωσεν αὐτὸς μὲν ῥᾳϑύμως 
ζῆν, σεμνύνεσθαι δ᾽ ἐπὶ ταῖς τῶν προγόνων ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ εὐϑὺς οὕτω 

ἃ μέγ᾽ ἐφρόνησεν, ὥστ᾽ ᾧήϑη δεῖν δι᾽ αὑτὸν χαὶ τἀχείνων ἔργα μνημο- 

νεύεσϑαι. (ι8΄.) Καὶ πρῶτον μέν, ὅτε Φορμίων ἐξήγαγεν ἐπὶ Θράκης 
25 χιλίους ᾿Αϑηναίων, ἐπιλεξάμενος τοὺς ἀρίστους, μετὰ τούτων στρατευσά- 

μενος τοιοῦτος ἣν ἐν τοῖς χινδύνοις, ὥστε στεφανωϑῆνα:ι χαὶ πανοπλίαν 
λαβεῖν παρὰ τοῦ στρατηγοῦ. καίτοι τί χρὴ τὸν τῶν μεγίστων ἐπαίνων 

ἄξιον: οὐ μετὰ μὲν τῶν βελτίστων ἐχ τῆς πόλεως στρατευόμενον ἄρι- 
6 στείων ἀξιοῦσϑαι, πρὸς δὲ τοὺς χρατίστους τῶν ᾿ Ελλήνων ἀντιστρατη- 

80 γοῦντ᾽ ἐν ἅπασι τοῖς χινδύνοις αὐτῶν φαίνεσϑαι περιγιγνόμενον; ἐκχεῖ- 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ] 1 φυγάφων ΛΞ --- 4 φυγῆς Γ μΥ.,) φυλῆς ἴῃ ΓΆΒ, ΟΟΥΓ, 9 (8 

ΠῚ ΠῚ15. φυλοβασιλέων ΤΓΟΥΘΓΘΠ τη 9) --- αὶ 57, ὁ ἀνδρείαν ΓΛ. ΕἸΠΓ Ρ, 561, αποιὶ 

αν 5. δὶ ἰη σοὐ. νοὶ] οπηΐθι8. γ6] Γ᾽ (60. ΠῚ 4, 1 8, 9): οἵ, δἰΐδπν δ], δὰ 

Ῥδηθα. ὃ 49. μ. 163] ἀνδρίαν οἠ4. ὁχο. Ὗ, --- 10 τὸ μέγεϑος οἵα, Λ 5 Β. ΒΒ. ΑἸΌτγϑοΙ 

1882. μ. 58. 60}}. Ν1Π 49, βειὶὶ οὐ Ῥυθαβ ν, τηλικοῦτος -- 8 35, 15. οὗτος δὲ ΛΞ -- 

16 κορωνείᾳ ΝΥ ΘΑΒΟΙ πη ἃ ΠΙοΐά. ΧΙ 17. ΔΑ. 54.}] χερωνείᾳ Γ, χερωνία Λ ψ}γΥ., χατρω- 

νεία ΔΛ Ξ δηΐθ ἡ. --- 11 ὁμολογήσαιεν ὡς σωφρονέστατον ἣ-Ξ οὗ, αὐ ὃ Ὁ -- 18 γε- 

γενῆσϑα: ἧς -- 8ὶ 99, 28 καὶ { οὐ διὰ ) τἀκείνων ἡ Ξ --- 94 ϑράχας ΛΞ -- 35 ἀϑηναίων 

{ζόπλίτας ) ΛΔ ς Η. ΒΒ, -- {καὶ μετὰ ΔΛ Ξ (ἀρροπὰ.) -- 8 80, 27 χρὴ {νομίζειν ποι- 

εἶν) Λς -- 80 πᾶσ: ἡς -- αὐτῶν Γ᾽ μΓ.} αὐτὸν Γ, Λ ΝΜ. ΑἸα, (Α.). 

- ὑ 

[ν58. 
ΧΙΝ 39 

ΧΥΊΠ 16 

"ἢ 
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γος τοίνυν τῶν μὲν νέος ὧν ἔτυχεν, τὰ δ᾽ ἐπειδὴ πρεσβύτερος ἦν 

ἔπραξεν. ᾿ 

81 (.,χ.9 Μετὰ δὲ ταῦτα τὴν μητέρα τὴν ἐμὴν ἔγημεν ἡγοῦμαι γὰρ 858 
χαὶ ταύτην ἀριστεῖον αὐτὸν λαβεῖν. ὁ γὰρ πατὴρ αὐτῆς ᾿Ἱππόνιχος, 
πλούτῳ μὲν πρῶτος ὧν τῶν Ἑλλήνων, γένει δ᾽ οὐδενὸς ὕστερος τῶν 5 
πολιτῶν, τιμώμενος δὲ χαὶ ϑαυμαζόμενος μάλιστα τῶν ἐφ᾽ αὑτοῦ, μετὰ 

προιχὸς δὲ πλείστης χαὶ δόξης μεγίστης ἐχδιδοὺς τὴν ϑυγατέρα, καὶ 
τοῦ γάμου τυχεῖν εὐχομένων μὲν ἁπάντων, ἀξιούντων δὲ τῶν πρώτων, 

τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν ἐξ ἁπάντων ἐχλεξάμενος χηδεστὴν ἐπεϑύμησε ὃ 
ποιήσασϑαι. 1τ0 

83 (.ι5.) Περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους ὁρῶν τὴν ἐν ᾿Ολυμπίᾳ πανήγυριν 
ὑπὸ πάντων ἀνθρώπων ἀγαπωμένην χαὶ ϑαυμαζομένην, χαὶ τοὺς Ἕλληνας 

ἐπίδειξιν ἐν αὐτῇ ποιουμένους πλούτου χαὶ ῥώμης χαὶ παιδεύσεως, χαὶ 
τούς τ᾽ ἀϑλητὰς ζηλουμένους καὶ τὰς πόλεις ὀνομαστὰς γιγνομένας 

τὰς τῶν νιχώντων, καὶ πρὸς τούτοις ἡγούμενος τὰς μὲν ἐνθάδε λῃ- τὉ 

τουργίας ὑπὲρ τῶν ἰδίων πρὸς τοὺς πολίτας εἶναι, τὰς δ᾽ εἰς ἐχείνην τὴν ὁ 
88 πανήγυριν ὑπὲρ τῆς πόλεως εἰς ἅπασαν τὴν ᾿Ελλάδα γίγνεσθαι, ταῦτα 

διανοηϑείς, οὐδενὸς ἀφυέστερος οὐδ᾽ ἀρρωστότερος τῷ σώματι γενόμενος 
τοὺς μὲν γυμνικοὺς ἀγῶνας ὑπερεῖδεν, εἰδὼς ἐνίους τῶν ἀϑλητῶν καὶ 

χαχῶς γεγονότας καὶ μιχρὰς πόλεις οἰχοῦντας καὶ ταπεινῶς πεπαιδευ- 

μένους, ἱπποτροφεῖν δ᾽ ἐπιχειρήσας, ὃ τῶν εὐδαιμονεστάτων ἔργον ἐστίν, 

φαῦλος δ᾽ οὐδεὶς ἂν ποιήσειεν, οὐ μόνον τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀλλὰ χαὶ ἀ 

84. τοὺς πώποτε νικήσαντας ὑπερεβάλετο. ζεύγη γὰρ χκαϑῆχεν τοσαῦτα 

μὲν τὸν ἀριϑμόν, ὅσοις οὐδ᾽ αἱ μέγισται τῶν πόλεων ἠγωνίσαντο, 
τῆνς, τοιαῦτα δὲ τὴν ἀρετήν, ὥστε χαὶ πρῶτος χαὶ δεύτερος γενέσϑαι καὶ 

τρίτος. χωρὶς δὲ τούτων ἐν ταῖς ϑυσίαις χαὶ ταῖς ἄλλαις ταῖς περὶ τὴν 

ἑορτὴν δαπάναις οὕτως ἀφειδῶς διέχειτο χαὶ μεγαλοπρεπῶς, ὥστε φαί- 

νεσϑαι τὰ κοινὰ τὰ τῶν ἄλλων ἐλάττω τῶν ἰδίων τῶν ἐχείνου. χατέ- 
λυσεν δὲ τὴν ϑεωρίαν, τὰς μὲν τῶν προτέρων εὐτυχίας μιχρὰς πρὸς 

χΥΤ0 τὰς αὑτοῦ δόξαι ποιῆσας, τοὺς δ᾽ ἐφ᾽ αὑτοῦ νικήσαντας παύσας ζηλου- 80 

ΠῚ 2ὁ 

[} 

ΑΡΡΑΒΑΤΊΘΒ] 1 ἣν ἔπραξεν] ὧν ετυχεν πραξεν (6Χ διυίδοθ.) ΓρΥ., ὧν ἔπραξαν 
(ετυχεν Θχραποῖ.) ΘΟΥΓ. 2 -- ὶ 81. 8 ἐμὴν] ἡμετέραν Λ ς --- ὃ πρῶτος ὧν] ἣν πρῶτος ἡ ς 

-- ἃ 89... 11 τὴν ὀλυμπιᾶσι ΛΟ. -- 12 καὶ ϑαυμαζομένην (Ποπιοροί.) οἱ. Γ Β8. 8ρὰ 

εἴ, δὲν. ΠΕΡ. 8518 Κὶ. Ρ. 875 -- 18 ἐπιδείξεις ΛΞ --- 15 τὰς τῶν] τὰς οῃ. ΛΞ --- λε:- 

τουργίας ΓΛ οὐά. δηΐο Β]. -- ἃ 88, 11 ταῦτα (δὲ) Λς δαΐο Ὁ, --- ὶ 34. 94. οὐδ᾽ 
αἰ} οὐδὲ Γ --- τῶν { ἄλλων ἡ) πόλεων Λ ς --- 2ῶ5 τοιαύτην δὲ ἀρετὴν Γ᾽, ἀπ66 τοιαῦτα τὴν 

ἢ ἀρετὴν ΕἼΠΓ Ρ. 5601 00}1. ΘΟ ΌΔΙΘΙ ἀγσπη). 6χ σοηΐτ. Ρ. 114: οτί. γροί --- καὶ 

πρῖτος γενέσϑα: Ο0]106. Λ ς Ὠο. --- 398 τὰ τῶν] τὰ ὁπ). Λ ς --- 29 προτέρων] πρώτων Λ ς 

- 80 δόξας ὡς 5804 οἵ. Βὲγ. ΚΒ μ. 9 ἡ. ΠΠ0. 448 (0]]. ΧΙΥ͂ 110 --- ἑαυτοῦ ἡ 0, 
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δδ4 μένους, [τοῖς δὲ μέλλουσιν ἱπποτροφεῖν οὐδεμίαν ὑπερβολὴν χαταλιπών. 
περὶ δὲ τῶν ἐνθάδε χορηγιῶν χαὶ γυμνασιαρχιῶν χαὶ τριηραρχιῶν 8 

1 

ςν 

ς 

[τ᾿ 

1 ο 

αἰσχύνομαι λέγειν ̓  τοσοῦτον γὰρ ἐν τοῖς ἄλλοις διήνεγχεν, ὥσϑ᾽ οἱ μὲν 
ἐνδεεστέρως ἐχείνου λῃτουργήσαντες ἐχ τούτων σφᾶς αὐτοὺς ἐγχω- 
μιάζουσιν, ὑπὲρ ἐκείνου δ᾽ εἴ τις χαὶ τῶν τηλιχούτων χάριν ἀπαιτοίη, 
περὶ μιχρῶν ἂν δόξειεν τοὺς λόγους ποιεῖσθαι. 

(.ε.) Πρὸς δὲ τὴν πολιτείαν, οὐδέ γε τοῦτο παραλειπτέον, οὐδὲ 
γὰρ ἐχεῖνος αὐτῆς ἠμέλησεν, ἀλλὰ τοσούτῳ τῶν μάλιστ᾽ εὐδοχιμησάντων 

ἀμείνων περὶ τὸν δῆμον γέγονεν, ὅσον τοὺς μὲν ἄλλους εὑρήσεϑ᾽ ὑπὲρ 
αὑτῶν στασιάσαντας, ἐχεῖνον δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν κινδυνεύοντα. οὐ γὰρ ἀπε- 

λαυνόμενος ἀπὸ τῆς ὀλιγαρχίας ἀλλὰ παρακαλούμενος ἣν δημοτιχός ̓  
χαὶ πολλάχις ἐχγενόμενον αὐτῷ μὴ μόνον μετ᾽ ὀλίγων τῶν ἄλλων ἄρχειν, 
ἀλλὰ χαὶ τούτων αὐτῶν πλέον ἔχειν, οὐχ ἠϑέλησεν, ἀλλ᾽ εἴλεϑ᾽ ὑπὸ 

τῆς πόλεως ἀδιχηϑῆνα: μᾶλλον ἢ τὴν πολιτείαν προδοῦναι. χαὶ ταῦϑ᾽ 
ἕως μὲν συνεχῶς ἐδημοχρατεῖσθ᾽ οὐδεὶς ἂν ὑμᾶς λέγων ἔπεισεν ̓  νῦν 
δ᾽ αἱ στάσεις αἱ γενόμεναι σαφῶς ἐπέδειξαν χαὶ τοὺς δημοτικοὺς καὶ 
τοὺς ὀλιγαρχιχοὺς καὶ τοὺς οὐδετέρων ἐπιϑυμοῦντας καὶ τοὺς ἀμφοτέρων 
μετέχειν ἀξιοῦντας. ἐν αἷς δὶς ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν τῶν ὑμετέρων ἐξέπεσεν ̓" 
χαὶ τὸ μὲν πρότερον, ἐπειδὴ τάχιστ᾽ ἐχεῖνον ἐχποδὼν ἐποιήσαντο, τὸν 

δῆμον χατέλυσαν, τὸ δ᾽ ὕστερον οὐχ ἔφϑησαν ὑμᾶς καταδουλωσάμενοι, 
καὶ πρώτου τῶν πολιτῶν αὐτοῦ φυγὴν κατέγνωσαν ̓  οὕτω σφόδρ᾽ ἣἧ τε 
πόλις τῶν τοῦ πατρὸς χαχῶν ἀπέλαυσεν χἀχεῖνος τῶν τῆς πόλεως 

συμφορῶν ἐχοινώνησεν. χαίτοι πολλοὶ τῶν πολιτῶν πρὸς αὐτὸν δυσχό- 

υ8. 
ΧΥΠΙῚ ὃ 

87 

{γ8. 
ΧΙΝ 90 

85 

ΑΡΡΑΒΑΤΊΙΙΒ] 8ὶ 8ὅ.. 2. καὶ γυμνασιαρχιῶν (Ποπιοθοί.) οπι, Γ μγ, Β8.. ἴῃ πρ. ᾿ 
αὐ. Γ, οἵ, Καὶ ν». 815 Οδθδαθυ. ργαθίοσθ. ΤΌγπι. Ρ. 27 ΕἸΠΓ μ. 5601 0]1. ΧΘΠΟΡΙΝ. 

Οδοοῃ. 2, δ, γορυ]. Αἴπθη. 1, 13 -- 8 τοσούτω Λς βρὲ οἵ, Καὶ] ΑἹ Ρ. 89. πη. 983 -- 
γὰρ τῶν ἄλλων ὡς Β. 868 οἵ, ῬγρΌΒ5 γν. διαφέρειν --- 4 λειτουργήσαντες ΓΛ 664. 

δηΐθ Β]. --- 5 ἐχείνων Λ-ς -- θ μικρῶν] αὑτῶν πὶ νἱά, Λ ργ., τούτων ΟΟΥΤ. 4 5 -- 
Β 80. 7 οὐδέ γε ΓΒ5.] οὐδὲ γὰρ Λ 64. οχο. Ἂ, Β5., οὐ γὰρ ΥΝ, --- οὐδὲ γὰρ ΓΒ5.] 

ὥσπερ οὐδ᾽ Δ οἀ(. οχο. Β5. --- 8 ἐκείνοις Γ --- 9. ἐγεγόνει ἡ ς -- 10 ἡμῶν Λ ΜΝ, ΑἸ. 

-- 12 ἐγγενόμενον ἡς -- 87. 16 σαφῶς { ὑμῖν) ἡ ς Β. -- δημοτικοὺς καὶ τοὺς 

ὀλιγα(ρ)χ:κοὺς καὶ τοὺς) Ρτορίθυ. ᾿ιοπιοθοί. οπι. ΓρΥ, Β8. (βθἃ οἵ, Καὶ. μ. 869), ἴῃ 
πᾷ. δὰ, Γ᾽, το 18 μετεχεῖν ἀξ ()οῦντας. ἐν αἷς δὶς (ὑπὸ) τῶν ἐχϑρῶί(ν) τῶν ὀμετ(ἐ)ρὼν 

ἐξέπίε)σεν  χαὶ τί) μὲν πρό(τε)ρον ργορίον Ππομηοθοῖ. οπι. Γ ρτ., ἴῃ τὴν. δἀα, 2 -- 

18 ἡμετέρων ΛΜ, ΑἸ. --- 90 ἔφϑασαν Β5, Β]., βορὰ οἵ, ΧΙΝ 86 ΓΘΛ ΘἅΛΑ ρὲ ΧΗῚ 

8, ΧΥ͂ΠΓ 98, ΧΧ 58. οοάΐοοθβ να]ρ.: ααἰὰ ἀποψαοαᾳας Ἰοσο ᾿βουγαῖθα βου ρου 
ἀπθίμππι, εἴ. Βαϊξου ἂρ. Βγδηλὶ μ᾿. 199. --- 291 φυγεῖν Γ΄ 5. (861 Δ[]1ῖ 81 ταῖίο ΠΠ 1, 
Υ 17), οὗ, ργδϑίογρα ὃ 38, 42, 40, 41, ΠῚ 10. ΝΥ 28 αρ. 1 8, 11 3, 8. ΠῚ ὃ, 18,14 

οὐ Ραββί, αἱ ἰδγηλϊ δι ἢ 68. ---ν, ---ειν, --ἶν ἴῃ Γ σοῃΐαβαθ δι: (οοιηροηά. ἰῃ 

ΔΙΟΒΟΙΥΡΟ) -- 22 καλῶν Λ-, 
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λως εἶχον ὡς πρὸς τυραννεῖν ἐπιβουλεύοντα, οὐκ ἐχ τῶν ἔργων σχο- 

ποῦντες, ἀλλ᾽ ἡγούμενοι τὸ μὲν πρᾶγμ᾽ ὑπὸ πάντων ζηλοῦσϑα', δύνασθαι δ᾽ 
ἂν ἐχεῖνον μάλιστα διαπράξασϑαι. διὸ καὶ δικαίως ἂν αὐτῷ πλείω χάριν 

ἔχοιτε, ὅτι τὴν μὲν αἰτίαν μόνος τῶν πολιτῶν ἄξιος ἣν ταύτην ἔχειν, [| τῆς 
δὲ πολιτείας ἴσον ᾧετο δεῖν χαὶ τοῖς ἄλλοις μετεῖναι. 

(ις.) Διὰ δὲ τὸ πλῆϑος τῶν ἐνόντων εἰπεῖν ὑπὲρ τοῦ πατρὸς 

ἀπορῶ, τίνος ἐν τῷ παρόντι πρέπει μνησϑῆναι χαὶ ποῖ αὐτῶν χρὴ 
παραλιπεῖν " ἀεὶ γάρ μοι δοχεῖ μεῖζον εἶναι: τὸ μήπω πεφρασμένον τῶν 

ἤδη πρὸς ὑμᾶς εἰρημένων. ἐπεὶ χαὶ τοῦϑ᾽ ἡγοῦμαι πᾶσιν εἶναι φανερόν, 

ὅτι τοῦτον ἀναγχαῖόν ἐστιν εὐνούστατον εἶναι ταῖς τῆς πόλεως εὐτυχίαις, 

ὅτῳ πλεῖστον μέρος χαὶ τῶν ἀγαϑῶν χαὶ τῶν χαχῶν μέτεστιν. ἐχείνου τοίνυν 

εὖ μὲν πραττούσης τῆς πόλεως τίς εὐδαιμονέστερος ἣ ϑαυμαστότερος ἢ ζη- 

λωτότερος ἣν τῶν πολιτῶν, δυστυχησάσης δὲ τίς ἐλπίδων μειζόνων ἣ 

χρημάτων πλειόνων ἡ δόξης κχαλλίονος ἐστερήϑη: οὐ τὸ τελευταῖον 

ἐπειδὴ χατέστησαν οἱ τριάχονθ᾽ οἱ μὲν ἄλλοι τὴν πόλιν ἔφυγον, ἐχεῖνος 

δ᾽ ἐξ ἁπάσης τῆς Ελλάδος ἐξέπεσεν; οὐ Λακεδαιμόνιοι χαὶ Λύσανδρος 

ὁμοίως ἔργον ἐποιήσαντ᾽ ἐχεῖνον ἀποχτεῖναι χαὶ τὴν ὑμετέραν καταλῦσαι 
δύναμιν, οὐδεμίαν ἡγούμενοι πίστιν ἕξειν παρὰ τῆς πόλεως, εἰ τὰ τείχη 

χαταβάλοιεν, εἰ μὴ καὶ τὸν ἀναστῆσαι δυνάμενον ἀπολέσαιεν; ὥστ᾽ οὐ 
μόνον ἐξ ὧν ὑμᾶς εὖ πεποίηχεν, ἀλλὰ χαὶ ἐξ ὧν δι᾿ ὑμᾶς χαχῶς 

πέπονθεν ῥάδιον γνῶναι τὴν εὔνοιαν τὴν ἐχείνου. φαίνεται γὰρ τῷ 

δήμῳ βοηϑῶν, τῆς αὐτῆς πολιτείας ὑμῖν ἐπιϑυμῶν, ὑπὸ τῶν αὐτῶν 

χαχῶς πάσχων, ἅμα τῇ πόλει δυστυχῶν, τοὺς αὐτοὺς ἐχϑροὺς καὶ φίλους 

ὑμῖν νομίζων, ἐχ παντὸς τρόπου χινδυνεύων τὰ μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν, τὰ δὲ δι 

ὑμᾶς, τὰ δ᾽ ὑπὲρ ὑμῶν, τὰ δὲ μεϑ'᾽ ὑμῶν, ἀνόμοιος πολίτης Χαριχλεῖ : 
τῷ τούτου χηδεστῇ γεγενημένος, ὃς τοῖς μὲν πολεμίοις δουλεύειν ἐπε- 

ϑύμει, τῶν δὲ πολιτῶν ἄρχειν ἠξίου, καὶ φεύγων μὲν ἡσυχίαν εἶχεν, 

χατελϑὼν δὲ χαχῶς ἐποίει τὴν πόλιν. χαίτοι πῶς ἂν γένοιτ᾽ ἢ φίλος 

πονηρότερος ἢ ἐχϑρὸς ἐλάττονος ἄξιος: εἶτα σὺ χηδεστὴς μὲν ὧν 

ἐχείνου, βεβουλευχὼς δ᾽ ἐπὶ τῶν τριάχοντα τολμᾷς ἑτέροις μνησιχαχεῖν, 

ἈΡΡΑΝΑΤΙΒῚ 8ὶ 88,1 εχον Γ ΡΥ. εἶχον ἴῃ ΤΆΒ. ΟΟΥΤ. 3. --- πρὸς ὁ). Λ ς 

56 οὐ ΧΥΤῚ 51 οἱ δὰ ΧΙΝ 118 --- ἐπιχειροῦντα ἡ ς 5οὲ οἵ, δίτ, ΚΒ μ. ΧΥῚ οἱ 81 
δὲ ΠΠ| γ. 38 υ. --- ῶ δηλοῦσϑα: Λ --- δ᾽ ἐκεῖνον ἂν ΟΟἸ0ς, ΔΛ ς -- 4 ταύτην μοβὶ 
αἰτίαν ο0]]0οο. ἡ ς -- ἦν ἄξιος οΟἸ]ος. Λ ς --- ξὶ 38, 10 τοῦτο Γ ρτ.. ν ἃ. 2 -- 
11 ᾧ τὸ πλεῖστον Λ ς --- καὶ τῶν χκαχῶν χαὶ τῶν ἀγαϑῶν ΘΟ]]οῦ. ΛΔ ς - ἃ 40. 12 ἢ 

ζηλωτότερος ὁπ]. ΛΞ 8604 οἵ, ΧΥΤ 95. --- 14 τὸ (ργΌρον 8661. τ) οἱη. Γ᾽ εἵ, ῬΎΘΙ88 
ν. τελευταῖος --- [ὃ ἔφβυγον ΓΛ οὐκ(. απο ΒΙ. --- 11 χτεῖνα: ἡ ς -- 19 χαταλά- 

βοιδν Γ (οἴ, Μοηδίπ ον.) τα αὶ 41. 24. τὰ δὲ μεϑ᾽ ὑμῶν ροπί τὰ μὲν ὑφ᾽ ὑμῶν οοἰίοῦ. 

Λ-εΒ. -- 8 43. 20 γενόμενος ΛΞ -- 21 εἶχεν] ἣγε Λε. 

“ 
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χαὶ οὐχ αἰσχύνει τὰς συνϑήχας παραβαίνων, δι᾿ ἃς αὐτὸς οἰχεῖς τὴν 

δῦ πόλιν, οὐδ᾽ ἐνῚθυμεῖ, διότι, ὁπόταν δόξῃ | τῶν παρεληλυϑότων τιμωρίαν 
ποιεῖσθαι, σοὶ χαὶ προτέρῳ καὶ μᾶλλον ἢ ̓ μοὶ κινδυνεύειν ὑπάρχει: οὐ 44 

γὰρ δή που παρ᾽ ἐμοῦ μὲν ὑπὲρ ὧν ὁ πατὴρ ἔπραξεν δίχην λήψονται, 

ὁ σοὶ δὲ χαὶ ὧν αὐτὸς ἡμάρτηχας συγγνώμην ἕξουσιν. ἀλλὰ μὴν οὐδ᾽ 
ὁμοίας ἐκείνῳ φανήσει τὰς προφάσεις ἔχων οὐ γὰρ ἐχπεσὼν ἐχ τῆς 

πατρίδος ἀλλὰ συμπολιτευόμενος, οὐδ᾽ ἀναγχασϑεὶς ἀλλ᾽ ἑκών, οὐδ᾽ 
Ὁ" ἀμυνόμενος ἀλλ᾽ ὑπάρχων ἠδίκεις αὐτούς, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἀπολογίας σοι 

προσήχει τυχεῖν παρ᾽ αὐτῶν. 

10 (ιζ.) ᾿Αλλὰ γὰρ περὶ μὲν τῶν Τεισίᾳ πεπολιτευμένων ἴσως πότ᾽ 40 
ἐν τοῖς τούτου χινδύνοις ἐγγενήσεται χαὶ διὰ μαχροτέρων εἰπεῖν " ὑμᾶς 

δ᾽ ἀξιῶ μὴ προέσϑαι μὲ τοῖς ἐχϑροῖς μηδ᾽ ἀνηχέστοις συμφοραῖς περι- 

βαλεῖν, ἱχανῶς γὰρ χαὶ νῦν πεπείραμαι καχῶν, ὃς εὐθὺς μὲν γενό- 
μενος ὀρφανὸς χατελείφϑην, τοῦ μὲν πατρὸς φυγόντος, τὴς δὲ μητρὸς 

τελευτησάσης, οὕπω δὲ τέτταρ᾽ ἔτη γεγονὼς διὰ τὴν τοῦ πατρὸς φυγὴν 

περὶ τοῦ σώματος εἰς κίνδυνον χατέστην, ἔτι δὲ παῖς ὧν ὑπὸ τῶν 46 

τριάχοντ᾽ ἐχ τῆς πόλεως ἐξέπεσον. χατελθόντων δὲ τῶν ἐχ Πειραιῶς 

χαὶ τῶν ἄλλων χομιζομένων τὰς οὐσίας ἐγὼ μόνος τὴν γῆν, ἣν ἡμῖν 
ἀπέδωχεν ὁ δῆμος ἀντὶ τῶν δημευϑέντων χρημάτων, διὰ τὴν τῶν 

ἢ) ἐχϑρῶν δύναμιν ἀπεστερήϑην. τοσαῦτα δὲ προδεδυστυχηχὼς χαὶ δὶς 

ἀ τὴν οὐσίαν ἀπολωλεχὼς νυνὶ πέντε ταλάντων φεύγω δίχην. χαὶ τὸ μὲν 

ἔγχλημ᾽ ἐστὶν περὶ χρημάτων, ἀγωνίζομαι δ᾽ εἰ χρὴ μετεῖναί μοι τῆς 
πόλεως. τῶν γὰρ αὐτῶν τιμημάτων ἐπιγεγραμμένων οὐ περὶ τῶν αὐτῶν 47 

ἅπασιν ὁ κίνδυνός ἐστιν, ἀλλὰ τοῖς μὲν χρήματα χεχτημένοις περὶ 
ζημίας, τοῖς δ᾽ ἀπόρως ὥσπερ ἐγὼ διαχειμένοις περὶ ἀτιμίας, ἣν ἐγὼ 

φυγῆς μείζω συμφορὰν νομίζω" πολὺ γὰρ ἀϑλιώτερον παρὰ τοῖς αὑτοῦ 

πολίταις ἠἡτιμωμένον οἰχεῖν ἢ παρ᾽ ἑτέροις μετοιχεῖν, δέομαι οὖν ὑμῶν 45 
βοηϑῆσαί μοι χαὶ μὴ περιιδεῖν ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν ὑβρισϑέντα μηδὲ τῆς 

μ- ων 

“- ὃ 

ΑΡΡΑΒΝΑΤΟΒῚ 8ὶ 48.. 1 αἰσχύνει: Γ ρμΥ.} αἰσχύνῃ Γι, Λς 0, --- ῶ ἐνθυμεῖ ΓργΥ.] 
ἐνθυμῇ Γ,ΛΕΦΠΟ, -- 8 πρότερον ἡς --ὀ ἢ μοι Γ ρΥ., ἢ ᾿μοὶ Γ, (εἰ, ΒΙ., εἴ 

Μοηδίβθθι.) --- ἢ μοὶ ΔῬΓ1 ἢ ἐμοὶ Λ, 66. 6χο. ΒΙ. --- ὶ 44. 4. ὑπὲρ οῃῃ. ΛΞ -- 

λήψεται Λ ρῥτ, Μ. ΑἸὰ., λήψονται ΔΛ, ἊΝ, 5ᾳ. --- ὃ φανήσε: Γ ργ.}] φανήσῃ Γ, Λ-ς ἢο. --- 

ἢ οὐδ᾽ ἀναγκασϑεὶς ἀλλ᾽ ἑκών, οὐδ᾽ ἀμυνόμενος (Ποιποθοῖ.) οἵη. ΓρΥ., ἴῃ τρ, Δ΄. 2 

-- 9 περὶ αὑτῶν Λ-ς --  4ὅ, 10 τισίᾳ ΓΛ μΥ. Β. Β5. Β5., τοῖς (Ὁ) Δι, τότε (οοὰ. 

γαῖ, 2220) ς --- ΤΙ καὶ οπ.. ΛΕ -- 18 ἱκανῶν ἡς -.-- ὶ 46. 11 πειραιεξῶς (6Χ πει- 
ραϊῶς }) Γ, πειρεῶς υἱ νἱά. Λ ρΓ., πειραιῶς οΟΥΓ. 4 ς Β. Β]., πειραιέως ΒΒ. Β58. 50 
οὗ, δ Η 2 οὲ Βαίίδυ ἂρ. Βιθιὶ ρ. 9501 Οδμ] τὶ μ᾿. 18 ΕἼΠΙ ᾿. δ01 --- 90 δεϑυστυ- 
χηκὼς Λ οἰά. δίς ΒΙ]. (οἵ, Μοπαίβ 061.) --- 31 νῦν ᾿ς -- ὶ 47, 238 ἀπογεγραμμένων 

Λς δῃίθ 0. -- 21 οἰκεῖν] εἰτεῖν Λ ργ., ἰῃ ΓΆΒ. ΟΟΥΤ, 4 --- ὶ 48, 28 περιιδεῖν (με) Λ-. 



0 Υ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (1 

πατρίδος στερηϑέντα μηδ᾽ ἐπὶ τοιαύταις τύχαις περίβλεπτον γενόμενον. 
διχαίως δ᾽ ἂν ὑφ᾽ ὑμῶν ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων ἐλεηϑείην, εἰ χαὶ τῷ 861 
λόγῳ τυγχάνω μὴ δυνάμενος ἐπὶ τοῦϑ᾽ ὑμᾶς ἄγειν, εἴπερ χρὴ τούτους 
ἐλεεῖν, τοὺς ἀδίχως μὲν χινδυνεύοντας, περὶ δὲ τῶν μεγίστων ἀγωνιζο- 

μένους, ἀναξίως δ᾽ αὑτῶν χαὶ τῶν προγόνων πράττοντας, πλείστων δὲ 

χρημάτων ἀπεστερημένους χαὶ μεγίστῃ μεταβολῇ τοῦ βίου χεχρημένους. 
Πολλὰ δ᾽ ἔχων ἐμαυτὸν ὀδύρασϑα: μάλιστ᾽ ἐπὶ τούτοις ἀγαναχτῶ, 

πρῶτον μὲν εἰ τούτῳ δώσω δίχην, παρ᾽ οὗ λαβεῖν μοι προσήκει, ἢ 
δεύτερον δ᾽ εἰ διὰ τὴν τοῦ πατρὸς νίχην τὴν ᾿θΟλυμπίασιν ἀτιμωϑήσομαι, 

δι᾿ ἣν τοὺς ἄλλους ὁρῶ δωρεὰς λαμβάνοντας, πρὸς δὲ τούτοις εἰ Τεισίας 

μὲν μηδὲν ἀγαϑὸν ποιῆσας τὴν πόλιν καὶ ἐν δημοχρατίᾳ καὶ ἐν ὀλιγαρχίᾳ 

μέγα δυνήσεται, ἐγὼ δ᾽ εἰ μηδετέρους ἀδιχήσας ὑπ᾽ ἀμφοτέρων χαχῶς 
πείσομαι, καὶ περὶ μὲν τῶν ἄλλων τἀναντία τοῖς τριάχοντα πράξετε, 

περὶ δ᾽ ἐμοῦ τὴν αὐτὴν ἐχείνοις γνώμην ἕξετε, χαὶ τότε μὲν μεϑ᾽ ὑμῶν, ς 

νῦν δ᾽ ὑφ᾽ ὑμῶν τῆς πόλεως στερήσομαι. 18 

νυ 

-- υ 

Ύ, 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ (17). 

(α΄.) Ὁ μὲν ἀγών μοι μέγας ἐστίν, ὦ ἄνδρες διχασταί. οὐ γὰρ 808 
μόνον περὶ πολλῶν χρημάτων κινδυνεύω, ἀλλὰ χαὶ περὶ τοῦ μὴ δοχεῖν 

ἀδίχως τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖν " ὃ ἐγὼ περὶ πλείστου ποιοῦμαι. οὐσία 
μὲν γὰρ ἱχανῇῆ μοι χαταλειφϑήσεται χαὶ τούτων στερηϑέντι " εἰ δὲ ἢ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ Οταίίομθιῃι Κ΄. ἰδπά δὶ 5610]. ΠΘπιοβίῃ. ΤΥ ἃ 80 Ρ. 180 Ὦ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 ἀποστερηϑέντα ΛΞ -- 3 μὴ βουλόμενος ὑμᾶς ἐπὶ τοῦτ᾽ Λς 
-- 4 ἐλεεῖσϑα: ἡ ς 8ρᾷ οἵ, ΧΙΥ͂ 182 -- Ο μεγίστην μεταβολὴν ΛΜ. ΑἸά. -- 49. 

1 ὀδύρεσθαι: Λ ς --- 8. δ᾽ εἰ] δὲ Γ --- 1]0 δωρεάν Λ ο((. δηΐα Β]., Βοὰ οἵ, ΕἌΠΥ μ. 501 
- 8ὶ ὅθ. 10 τεισίας Γ ρῥγ. Β].] τισίας [ᾳῳ Δ δα. δπίο ΒΙ. --- 11 τῇ πόλει Λ ς δηΐθ Ὁ. --- 

18 ἐπράττετε Λ ἈΥ. Φ, πράττετε ΔΛ οοτγ. ταί. (οἱ. (.) --- 14 γνώμην ἐκείνοις Θ0]10ς. Δ ς 

--- περι τοῦ ζεύγους ΒΌΒΟΙ, ΓΛΌΡΓ., τέλος τοῦ περὶ τοῦ ζεύγους ἡ, 

οὐ Υ : σοὐϑ, ΓΛ; 8 1-τ|ῖ2 Ἰαυπαδί Πίοηγϑδ. δ] ς. ἀδ βοῦν, ο, 19, βοηΐθη 88 
ΠΟΒΒΉΪΝ86 (ὃ 6 ἡγούμην δα κινδυνεύσειν, ὃ 9 χαὶ πρὸς τούτοις Ὧι μὲ μετὰ τοῦ 

πατρός οἱ διενοεῖτό με δ(ἱ οὐχ ἂν ἔχειν. δ 11 ὥστε πίστεις ἀὦ τῷ ἑαυτοῦ υἱεῖ εἰληφώς) 

τοροιλ8 θ᾽ ἀδη α. 20 -- Ὁ ((οὐᾷ. ΕΜΡΒ); εἴ. ΕΠ Μα5, θη. ΧΧ ΧΙ ρ. 355,01. 

ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ ἴηβον, ΓᾺ ρὰά. --- ὶ 1. 18 μὴ οη. ΓΒ. δ8έγ. ΚΒ μ. 61, 868 

οὗ, Ὀίμδτον. 1 938 --- 19 οὐσία γάρ μοι ἰκανὴ (ἢ.) Ὁ. 
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δόξαιμι μηδὲν προσῆχον τοσαῦτα χρήματ᾽ ἐγχαλέσαι, διαβληϑείην ἂν 
" τὸν ἅπαντα βίον. 

(6...) Ἔστιν δ᾽ ὦ ἄνδρες δικασταί, πάντων χαλεπώτατον τοιούτων ἃ 

ἀντιδίχων τυχεῖν. τὰ μὲν γὰρ συμβόλαια τὰ πρὸς τοὺς ἐπὶ ταῖς 
ὃ τραπέζαις ἄνευ μαρτύρων γίγνεται, τοῖς ἀδιχουμένοις δὲ πρὸς τοιούτους 

ἀνάγκη κινδυνεύειν, οὗ χαὶ φίλους πολλοὺς κέχτηνται χαὶ χρήματα 
πολλὰ διαχειρίζουσιν χαὶ πιστοὶ διὰ τὴν τέχνην δοκοῦσιν εἶναι. ὅμως 
δὲ χαὶ τούτων ὑπαρχόντων ἡγοῦμαι φανερὸν πᾶσιν ποιήσειν, ὅτι ἀπο- 

ὁ στεροῦμαι τῶν χρημάτων ὑπὸ [ΠΙασίωνος. 
ιὺ (γ.) Ἔξ ἀρχῆς οὖν ὑμῖν, ὅπως ἂν δύνωμαι, διηγήσομαι τὰ πεπραγ- ὃ 

μένα. ἐμοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί, πατὴρ μέν ἐστι Σωπαῖος, ὃν οἵ 

πλέοντες εἰς τὸν Πόντον ἅπαντες ἴσασιν οὕτως οἰχείως πρὸς Σάτυρον 

869 διαχείμενον, ὥστε πολλῆς μὲν χώρας ἄρχειν, ἁπάσης δὲ τῆς δυνά- 
μεως ἐπιμελεῖσθαι τῆς ἐχείνου. πυνϑανόμενος δὲ καὶ περὶ τῆσδε τῆς 4 

ιὸ πόλεως χαὶ περὶ τὴς ἄλλης Ελλάδος ἐπεϑύμησ᾽ ἀποδημῆσαι. γεμίσας 
οὖν ὁ πατήρ μου δύο ναῦς σίτου χαὶ χρήματα δοὺς ἐξέπεμψεν ἅμα 
κατ᾽ ἐμπορίαν καὶ χατὰ ϑεωρίαν. συστήσαντος δέ μοι Πυϑοδώρου τοῦ 
Φοίνιχος Πασίωνα, ἐχρώμην τῇ τούτου τραπέζῃ. (δ΄.) Χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ὃ 

Ὁ διαβολῆς πρὸς Σάτυρον γενομένης, ὡς ὁ πατὴρ οὑμὸς ἐπιβουλεύοι τῇ 
ἢ) ἀρχῇ κἀγὼ τοῖς φυγάσιν συγγιγνοίμην, τὸν μὲν πατέρα μου συλλαμβάνει, 

ἐπιστέλλλει δὲ τοῖς ἐνθάδ᾽ ἐπιδημοῦσιν ἐχκ τοῦ Πόντου τά τε χρήματα 
παρ᾽ ἐμοῦ παραλαβεῖν χαὶ αὐτὸν εἰσπλεῖν χελεύειν " ἐὰν δὲ τούτων 
μηδὲν ποιῶ, παρ᾽ ὑμῶν ἐξαιτεῖν. (ε΄.) Ἔν τοσούτοις δὲ χαχοῖς ὥν, ὦ ὁ 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒΙ 1 δόξαιμι Ὁ ΕΌὮΓ ρῥ. 855 (011. 1] 68, ΙΥ̓ 8, ΥἹ 10, 6Ρ. ΠῚ 8 ΒΙ. 
ΚΟ] ΑἹ γῥ. 61] δόξω ΓΛ οὐά, --- προσηκόντως Λς (ὁχ Ὁ σοΥγ. 0.) --- ἐγκαλεῖσθαι 
Λς (6χ Ὦ οοιτ. Ὁ.) -- 3 χρόνον ΛΕ 868 εἴ, ΕᾺΠΥ μ᾿. 829 --- 8 3, 4 τὰ πρὸς] τὰ 

οἴῃ. ΔΛῸ βρὰ εἴ, Π 28 (ΕἸ τ) --- ὃ πρὸς {τοὺς τοιούτους ΔΛΦ (ὁχ Ὦ ΤΟΥ, Ὁ.) -- 

7 πολλά οῃι. Ὁ --- 9 τῶν] τοσούτων ΛῸὮ ς Β58. ει οἵ. ΕἌΠΥ μ᾿. 850 --- ὃ 8. 10 οὖν] 

δὲ Ὁ οὗ ΚΑΙ] ΑΙ μν. 71 ἡ. 2. --- ὅπως ἂν δύνωμαι Ὁ ΒΔΌΡΡΘ ἃρ. Β8. 0011]. 8 34 εἱ 
ΠῚ 22 οἵ οἐΐαπι ΧΥ͂ 4, ΧΙΧ 118, 6ρ. Π| 4. Β5. Β].] ομῃ. ΓΒ. Β5. ΕΓ Ρ. 856 00]]. "4 
ΚΘΙΙ, ὡς ἂν δύνωμαι ᾿ς --- 11 σώποτες Λ ῬΓ., ΟΟΥΤ. 4, σινωπεὺς ἢ ΒΒ. --- 12 οὗτως 
Γργ., οὗτος ΘΟΥΤ. 3 --- 18 διακείμενον Γ Γ., διακείμενος ΟΟΥΤ. 3. --- μὲν ὁπ. ΓῬΓ., 

5... δα, 2 -- 8: 4. 15 ἄλλης ΓῺ γτοῦ. Ο.] ὅλης ΛΕ -- ἐπεϑυμισ Γ ῬΓ., ΘΟΥΤ. 3] 
ἐπεϑύμησεν Λ τ, ἢ: ΕΝΒ ργζ., ἐπεϑύμησα ΔΛ, Ὁ: Β ΘΟΥΥ, 5, ἐπεϑύμησαν Ὁ: Ρ (ΞΞ ἐπε- 
ϑύμησεν Ὁ ργ.) --- γεμίσας οὖν Γ ρτ.] ἐμπλήσας ἴῃ πηᾷ. Γ᾽, γεμίσας δ᾽ Λς, ἐπιδημή- 
σας δ᾽ Ὁ: Εἰ, ἴῃ οἰ. οοὐά, ὨίοηγΒβ. ἰδοὰηδ οἵ, ΕΠ ᾿. 856 --- 16 σίτου] που Ὦ -- 

ἅμα {καὶ κατ᾽ (ἀἰορταρ 8) Γ ΒΒ. --- 11 καὶ κατὰ] χατὰ οὁπη. Ὁ ΕἼΝΓ ν᾿. 850,1 Κεὶ! 
-  ὅ. 19 ὡς (καὶ) Ὁ ΒΞ. ΒΙ. Καὶ! βορὰ οἵ. ΕΓ μ. 801 --- ὁ ὁμὸς ΛΞ --- ἐπιβου- 
λεύει Λ ς 6χο, ὟΝ. 1. Ὁ. --- 20 καὶ ἐγὼ ὮὨ: ΕΡΒ --- συγγενοίμην Ὁ: ΜΡ, συγγενόμην 

Ὦ: Ε -- ΣΙ τε οὔ. Ὁ -- 22. χελεύει (8) Ὁ -- ἂν ΛΕ --- 28 ποιῇ ἢ. 

ὈΓΘΙΓῸΡ, ᾿θοογβθ ὁρογὰ . ὃ 
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ἄνδρες δικασταί, λέγω πρὸς Πασίωνα τὰς ἐμαυτοῦ συμφοράς ᾿ οὕτω γὰρ 
οἰχείως πρὸς αὐτὸν διεχείμην, ὥστε μὴ μόνον περὶ χρημάτων ἀλλὰ καὶ εἐ 

ἢ περὶ τῶν ἄλλων τούτῳ μάλιστα πιστεύειν. βουλευομένοις οὖν ἣμῖν 
ἐδόχει βέλτιστον εἶναι τὰ μὲν φανερὰ τῶν χρημάτων παραδοῦναι, ἃ 
περὶ δὲ τῶν παρὰ τούτῳ κειμένων μὴ μόνον ἔξαρνον εἶναι, ἀλλὰ καὶ 5 

ὀφείλοντά με χαὶ τούτῳ χαὶ ἑτέροις ἐπὶ τόχῳ φαίνεσθαι καὶ πάντα 

ποιεῖν, ἐξ ὧν ἐχεῖνοι μάλιστ᾽ ἔμελλον πεισϑήσεσϑαι μὴ εἶναί μοι 

χρήματα. 
Β (ς΄.) Τότε μὲν οὖν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐνόμιζόν μοι Πασίωνα δι᾿ 

εὔνοιαν ἅπαντα ταῦτα συμβουλεύειν ᾿ ἐπειδὴ δὲ πρὸς τοὺς παρὰ Σατύρου Ὁ 
διεπραξάμην, ἔγνων αὐτὸν ἐπιβουλεύοντα τοῖς ἐμοῖς. βουλομένου γὰρ 
ἐμοῦ χομίσασϑαι τἀμαυτοῦ χαὶ πλεῖν εἰς Βυζάντιον, ἡγησάμενος οὗτος 

χάλλιστον αὑτῷ καιρὸν παϊραπεπτωχέναι " τὰ μὲν γὰρ χρήματα πόλλ᾽ 800 
εἶναι τὰ παρ᾽ αὑτῷ χείμενα χαὶ ἄξι᾽ ἀναισχυντίας, ἐμὲ δὲ πολλῶν 
ἀχουόντων ἔξαρνον γεγενῆσϑαι μηδὲν χεχτῆσϑαι, πᾶσιν δ᾽ εἶναι 1 

9 φανερὸν ἀπαιτούμενον χαὶ ἑτέροις προσομολογοῦντ᾽ ὀφείλειν " χαὶ πρὸς 

ΔἈΡΡΑΒΑΤΙΟΒΊ)Ί ἃ 6.1 οὕτως ΔΛῸῺ --- ῶ πρὸς αὐτὸν οἰκείως (Ο]]οο. ΔΛ ς -- 

περὶ {τῶν) χρημάτων Ὦ Βοὰ οὗ ΕΓ μ᾿. 358 --- 8 μοβί μάλιστα πιστεύειν Ὦ διά. 

ἡγούμην δέ, (μὴ παραδοὺς Δ΄. Μ) εἰ μὲν (μὴ δά ἀ. ΜΡ) προοίμην (προείμην ὁ. 290 
5 Β., προαιροίμην ο, 19: ΕἾ ἅπαντα (ὁπ). ο. 20) τὰ χρήματα, χινδυναύσειν {(χινδυνεύειν 

ο. 19: Εἰ Β].) εἴ τι πάϑοι ἐκεῖνος {᾿χεῖνος Β].), στερηϑεὶς καὶ τῶν ἐνθάγε καὶ τῶν 

ἐχεῖ, πάντων ἐνδεὴς γενήσεσθαι “ εἰ δ᾽ ὁμολογῶν εἶναι ἐπιστείλαντος (τοῦ δἰ). ς 

(ἀηΐο (2) Β.) σατύρου μὴ παραδοίην, εἰς τὰς μεγίστας διαβολὰς ἐμαυτὸν καὶ τὸν 

πατέρα καταστήσειν πρὸς σάτυρον: ἴῃ οταίίοη! δά. Ἦ΄. (ποἷ5 πο]. 81.) ς Β8. ΕἼΠΠΓ 

Ρ. 808 ΚΟΙΪ ΑἸ ν. 67; 804 υὐ πᾶθὺ δηΐϊπηαπη ἰπν θη ἑυτθαϊα πη θΘ πὸ ἀδδίσηθηϊ 
{Εν ίβοι. μ. 84), π᾿ 11 βθοϊὰβ οαπὶ Β. ΒΒ. Β]. τοϊοίοπα ὀγϑηΐϊ, οὔπὶ οἱ )87- 

τα  ἰοηθ νἰχά απ) ἱποθρίβι το] οβὲθ γοίγ θηΐ οἱ Ὁ ογαίουίβ σομαπιοῦο --- ΟὐἿ 

ἰυΐογογαΐ ἀδ ἰΐυνία ϑδίγγο {ΠΠαίαὰ δόστοὸ ὀχουβδηθδ ρᾶυσᾶ νογῦὰ ἔδοθγο -- 
ν᾽ θη δ᾽ ἰθηδ 6886: οἵ, ΑἸΌΓΘΟΝ 1885 μ. 84. δοιηίοηζία μδθς 8 τῆδίοτο ψυσάδῃι) 
6Χ ὃ 89 ΘΟΧΡΓΘΒ88 Βἰϊ --- ἃ 7. 4. βέλτιστον (βέλτιον ς Δηΐθ (.) εἶναι (προσομολογεῖν 
πάντα ποιεῖν͵ ὅσα σάτυρος προσέταττε καὶ) τὰ ΛΦ: Πᾶθο νουθᾶ δίᾳυθ 68. αὐδὲ ΓΛ 

ἰῃ ὃ ὃ οπε ἐταμξ, Β]α5810 αὖν ᾿βοογαΐθ 'ρ80 ρει μοβὶία, βοοιη δ οτβ νἱἀθῃ- 
ἴθ, Οἰγουμηδογ μία 6856; βορὰ οἵ, ΑἸΌγθοΝ 1885 μ. δ4 ΚΟΙΙ ΑἹ ν. 148,9 ---  φαί- 
νεσϑαι χαὶ τούτῳ χαὶ ἑτέροις ἐπὶ τόχῳ (Ο]]00. ΛΞ --- καὶ τούτῳ καὶ ἑτέροις) καὶ 

τούτῳ χαϑάπερ εἴ 716 Ὁ: Εἰ, χαϑάπερ ἢ: ΜΡ, ἀπᾶδ καὶ τούτῳ ἀ6]. Β8. 5Βο οἵ, ΕἸἾΠΓ 

Ρ. 80ῦ -- Ἰ ἤμελλον Γ Ὦ Β. 84. (ἤμελλε Εὶ μγ.) --- ἃ 8. 10 ἐπειδὴ δὲ (ταῦτα) ἢ ΕἜΠΓ 
Κι] 86 οὗ ΠῚ 28, ΓΝ 838 --- περὶ σατύρου ἢ) --- 12 οὗτος] αὐτὸς ἢ (αὐτοῖς Εὶ ὑγ.) 

564} οἵ, ἐμοῦ --- 18 αὐτῷ κάλλιστον καιρὸν (0110. Λ ς, κάλλιστον καιρὸν αὑτῷ (01106. 

Ὁ Β8. --- τὰ μὲν γὰρ] καὶ τὰ μὲν Λς (εχ ἢ οοττ, ἀ.) -- 14 καὶ οηϊ. ἢ -- 1ὖ ἔξαρ- 
γον ΔΛ μγ,, πληροφορηϑεὶς ἴῃ τὴμ. ἃ. 4 Μ. ΑΙ(. 81. --- πᾶσιν (πᾶσι ΔΛ) δ᾽ εἶναι ΓΛ- 

(οχο, 0.) Β. Β5. ΕΠ ν μ. 898,9 ΚοΙ1] πᾶσί τε [Ὁ [δ5. 8]. --ὀ Ιὺ ὁμολογοῦντα Λ Ὁ 9 οἵ, 
ΕᾺΠΓ Ρ. 809, 
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τούτοις, ᾧ ἄνδρες διχασταί, ἐνόμιζεν, εἰ μὲν αὐτοῦ μένειν ἐπιχειροίην, 

ἐχδοϑήσεσθαί μ᾽ ὑπὸ τῆς πόλεως Σατύρῳ, εἰ δ᾽ ἄλλοσέ ποι τραποίμην, 
υ οὐδὲν μελήσειν αὑτῷ τῶν ἐμῶν λόγων, εἰ δ᾽ εἰσπλευσοίμην, ἀποϑανεῖ- 

σϑαί μὲ μετὰ τοῦ πατρός " ταῦτα λογιζόμενος διενοεῖτ᾽ ἀποστερεῖν με 
5 τῶν χρημάτων. χαὶ πρὸς μὲν ἐμὲ προσεποιεῖτ᾽ ἀπορεῖν ἐν τῷ παρόντι 
χαὶ οὐχ ἂν ἔχειν ἀποδοῦναι " ἐπειδὴ δὲ βουλόμενος εἰδέναι σαφῶς τὸ 
πρᾶγμα προσπέμπω Φιλόμηλον αὐτῷ καὶ Μενέξενον, ἔξαρνος γίγνεται 

ς πρὸς αὐτοὺς μηδὲν ἔχειν τῶν ἐμῶν. πανταχόϑεν δέ μοι τοσούτων καχῶν 
συμπεπτωχότων, τίν᾽ οἴεσϑέ με γνώμην ἔχειν, ᾧ ὑπῆρχε σιγῶντι μὲν ὑπὸ 

ιο τούτου ἀπεστερῇσϑαι τῶν χρημάτων, λέγοντι δὲ ταῦτα μηδὲν μᾶλλον 
χομίσασϑαι, πρὸς Σάτυρον δ᾽ εἰς τὴν μεγίστην διαβολὴν καὶ ἐμαυτὸν 
χαὶ τὸν πατέρα χαταστῆσαι; χράτιστον οὖν ἡγησάμην εἶναι ἡσυχίαν ἄγειν. 

(ζ.) Μετὰ δὲ ταῦτ᾽ ὦ ἄνδρες διχασταί, ἀφικνοῦνται ἀπαγγέλλοντες, 

ἀ ὅτι ὁ πατὴρ ἀφεῖται, καὶ Σατύρῳ οὕτως ἁπάντων μεταμέλει τῶν πεπραγ- 
1: μένων, ὥστε πίστεις τὰς μεγίστας αὐτῷ δεδωχὼς εἴη, καὶ τὴν ἀρχὴν 

ἔτι μείζω πεποιηχὼς ἧς εἶχεν πρότερον, χαὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐμὴν 
εἰληφὼς γυναῖχα τῷ αὑτοῦ ὑεῖ. πυϑόμενος δὲ ταῦτα Πασίων χαὶ εἰδώς, 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒΊ 8ὶ 9.1 ἐνόμιζεν ΓΝ, 8ι. ΒΚ. Β8. Β].} ἐνόμιζεν (εἶναι) ΛΜ, ΑἸὰ., 
νομίζων Ὦ ο. 19 Α. 1.. Ο. Β.. ἐνόμιζον Ὦ ς. 20; ἀ6]. ἘᾺΠ’ Ρ. 829 00]. ΧΙΧ 48, "Ν᾽ 82, 

ΧΥΤΙῚ 39, ΥΠΙ|Ι 48: 681 βᾶ:6 δηβοο} 8, αιδθ νότὸ δὶ ογαϊ θη πη ΠῈ5 ἀδίγἰο- 
ἰδπὶ φυδαγαὶ --- 8 αὐτῷ μελήσειν 601106. ΛῸ ς- --- εἰσπλευσοίμην Γ(Ὠ}} εἰσπλευσαίμην 
Λε (δηΐθ 0.) βοιι. Ρ. 9 η. 1 864 οἵ Οοῦ. ΥἹ, Ρ. 3609, εἰσπλευσοίμην (εὶς τὸν πόντον) 

Ὁ ΒΙ. Κοὶϊ (εἴ, ὃ 19,20, 21, 85, 45, βορὰ σοῃίγα ἢ ὅ, 51, Ποιμοβίῃ. [ΧΥ̓ ΠῚ 26, 31, 

ΧΧ 81; οϑδάδιη οίϊΐο δϑὲέ υϑυθὶ εἰσβάλλειν [Πϑιηοβὶ}.} ΧΧΧΥ͂ 18) --- 4 με οηι. 

ΓΛ. ΑἸὰ. --- διαλογιζόμενος (οὖ. ΧΥΤ 90) Ὁ Β8. ΒΙ]. ΚοΙ], βορὰ οὗ, ΧΥΠῚ 84, ΧΙΧ 0, 
60. 119 -- ἀποστερεῖν με τῶν χρημάτων ΓΒ, ΒΒ. ΕἸΝγΥ μ᾿. 800. (0}}. ἃ 8δ, 48, Ὁ ΚαΕΙ], 
εἴ. οἐαπι 8 2, 10,. 53] ἀποστερεῖν τὰ χρήματα Λς οἵ, ὃ 80, μ᾽(8) ἀποστερεῖν τὰ χρὴ- 
ματα Ὦ ς. 19 Β8. ΒΙ. (ἀρ]. αοοιβ. ς. ἀποστερεῖν ἰῃ ἰϊᾶο οτδΐ. ποὺ ᾿οαίζατ), καὶ ἀπο- 

στερεῖν τὰ χρήματα Ὁ ο. 30 -- δ[ὺ ἀπορεῖν οἱ καὶ οῃ. Λς -- θ δ᾽ (ἐγὼν Ὁ Β8. ΕΝ 
Ρ. 860 -- σαφῶς οπ. ἢ 8. --- ἴ προπέμπω ἡ Μ, ΑἸὰ. --- μενέξενον (ἀπαιτήσοντας) 

δΧχ ὃ 45 Ὁ ΔΛ... (. Β8, -- ἃ 10. 9 προσπεπτωχότων (οἵ. ΧΙΧ 116) ΛῸ ς Β8. ΒΙ. Μί50}. 
μ.9 ἢ.} --- ᾧ] ὥστε Ὁ -- ὑπῇρχέ (μοι) σιωπῶντι Ὁ 5οιὲὶ εἴ, ΙΧ 29, [Χ] 41 --- 10 ἀπο- 
στερεῖσϑαι τὰ χρήματα (οἵ, ὃ 3, 839, 48) Λ ς βορὰ εἴ, βίγ. ΤΥ ρ. 801 --- ταῦτα 

ΓΒ, ΚαεΙ] οτὰ. ΛΞ, ταῦτα (μὲν) Ὁ Β5. Β8. Β]. ΕἼΝΓ ρ. 860 -- 11 πρὸς οι. Γ -- 
χαὶ ἐμαυτὸν] καὶ ὁπ. Ὦ --- καταστῆσαι καὶ ἐμαυτὸν καὶ τὸν πατέρα (ΟΠ1ος. ΛΕ --- 

12 εἶναι, αυοὰ εἰδύϊτη βᾶπὸ οὐποῖξ, ὁπ. ΔΛ Ὦ ς (Β8. δὰ Ατϑορ. μ. 178) Β]. -- Ἐξ 11. 

Ι8 δὲ οι. ἢ -- ἀφικνοῦνται ΓΒ. Β5.] ἀφικνοῦνταί (μοι) ΔΛ Ὡς ΕὨΠΓ μ. 801 -- 

14 μέλλει Λ -- Ἰὖ ὡς πίστεις τε Ὦ ἐς. 19 οἱ 90 ---- αὐτῷ τὰς μεγίστας ΟΟἸΪος. ἡς -- 

11 γυναῖκα οἴῃ. Λ-ς -- ξαυτοῦ Ὁ -- εἰληφώς μοί υἱεῖ ΘΟ]]ος, Ὁ 5βοὰ οὗ, ΕἸ μ. 861 

-- ὑεῖ Γ -- υἱεῖ ἢ Β, 834. εἴ. ΥἹ 19, ΧΙΧ 14Ὁ οἱ ὅτ. [υβὸγ, Αἰ.3 ». 00 Κα]ιπον- Β1858 

ατγϑιηπ). Ογ.5 Τρ. ὅ08] υἱῶ Λς-. 
8" 
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ὅτι φανερῶς ἤδη πράξω περὶ τῶν ἐμαυτοῦ, ἀφανίζει Κίττον τὸν παῖδα, 
15 ὃς συνήδει περὶ τῶν χρημάτων. ἐπειδὴ δ᾽ ἐγὼ προσελϑὼν ἐξύτουν 

αὐτόν, ἡγούμενος ἔλεγχον ἂν τοῦτον σαφέστατον γενέσϑαι περὶ ὧν ἐνεχά- 

λουν, λέγει λόγον πάντων δεινότατον, ὡς ἐγὼ καὶ Μενέξενος διαφϑείραντες ὁ 

χαὶ πείσαντες αὐτὸν ἐπὶ τῇ τραπέζῃ χαϑήμενον, ἕξ τάλαντ᾽ ἀργυρίου ! 
λάβοιμεν παρ᾽ αὐτοῦ. ἵνα δὲ μηδεὶς ἔλεγχος μηδὲ βάσανος γένοιτο 
περὶ αὐτῶν, ἔφασχεν ἡμᾶς ἀφανίσαντας τὸν παῖδ᾽ ἀντεγχαλεῖν αὑτῷ 
χαὶ || ἐξαιτεῖν τοῦτον, ὃν αὐτοὶ ἠφανίσαμεν. χαὶ ταῦτα λέγων καὶ 861 
ἀγαναχτῶν χαὶ δαχρύων εἴλχέ μὲ πρὸς τὸν πολέμαρχον, ἐγγυητὰς 
αἰτῶν, χαὶ οὐ πρότερον ἀφὴχέ με, ἕως αὐτῷ χατέστησ᾽ ἕξ ταλάντων 1τὺ 

ἐγγυητάς. καί μοι χάλει τούτων μάρτυρας. 

ΜΑΡΤΥ͂ΡΕΣ. 

18 (η.) Τῶν μὲν μαρτύρων ἀχηχόατ᾽ ὦ ἄνδρες δικασταί" ἐγὼ δὲ 
τὰ μὲν ἀπολωλεχὼς ἤδη, περὶ δὲ τῶν αἰσχίστας αἰτίας ἔχων, αὐτὸς 

μὲν εἰς Πελοπόννησον ᾧχόμην ζητήσων, Μενέξενος δ᾽ εὑρίσχει τὸν παῖδ᾽ ἢ 
ἐνθάδε, χαὶ ἐπιλαβόμενος ἠξίου αὐτὸν βασανίζεσθαι καὶ περὶ τῆς παρα- 
χαταϑήχης χαὶ περὶ ὧν οὗτος ἡμᾶς ἡτιάσατο. Πασίων δ᾽ εἰς τοῦτο 

14. τόλμης ἀφίχεϑ᾽ ὥστ᾽ ἀφῃρεῖτ᾽ αὐτὸν ὡς ἐλεύϑερον ὄντα, χαὶ οὐχ ἡσχύνετ᾽ 

οὐδ᾽ ἐδεδοίχει, ὃν ἔφασχεν ὑφ᾽ ἡμῶν ἠνδραποδίσϑαι καὶ παρ᾽ οὔ το- 

σαῦτα χρήμαϑ᾽ ἡμᾶς ἔχειν, τοῦτον ἐξαιρούμενος εἰς ἐλευϑερίαν καὶ ἢ 

χωλύων βασανίζεσθαι. ὃ δὲ πάντων δεινότατον" χατεγγυῶντος γὰρ ὁ 
Μενεξένου πρὸς τὸν πολέμαρχον τὸν παῖδα, Πασίων αὐτὸν ἑπτὰ ταλάντων 
διηγγυήσατο. καί μοι τούτων ἀνάβητε μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡῈΕΣ, 

1ὅ (..) Τούτων τοίνυν αὐτῷ πεπραγμένων, ὦ ἄνδρες δικασταί, 25 
ἡγούμενος περὶ μὲν τῶν παρεληλυϑότων φανερῶς ἡμαρτηχέναι, οἰόμενος 
δ᾽ ἐχ τῶν λοιπῶν ἐπανορϑώσεσθαι, προσῆλθεν ἡμῖν φάσχων ἕτοιμος 

᾿ ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ)] ὃ 15. δημοχοίνους "Ηδγρ. 8. ν. (δυϊ., Ηδθγο!.,, Οτγα. ΑὩ. 

Οχ. 1 492, 19; μοχ. γ]ηά. Ρ. 42, 18; οὐ, ΒΑ 380, 8; Εἴγηι. Μ. 205, 328). 

ἈΡΡΛΑΕΛΤΙ] 1 ἤδη οι. Λς πίε . --- περὶ τῶν ἐμαυτοῦ] περὶ ὁπ). ἢ): 
ΜΡΒ, τὰ ἐμαυτοῦ Ὁ: Ε --- χίττον οἵη. ἢ -- 3 περὶ οη. Ὁ -- ἃ 1. ἐζήτουν Λε 

(ἀΐο ὅθαδῦ μ᾿. 99 0), ἐπεζήτουν Ὁ --- ὃ ἔλεγχον σαφέστατον τοῦτον ἂν σΟἸΪος, Λ ς, 
ἔλεγεν αὐτοῦ τὸ σαφέστερον ἢὨ;; Καὶ (ὁχ πιϑιογία Γ), (180.) σαφέστερον ἢ: ΜΡΒ --- γεγε- 
νῆσϑαι Ὁ: Ε,, γενήσεσθαι ἢ: ΜΡΒ --- 4 λέγειν Γρι, ν 6Γ85.--- πάντων οἵη. Ὁ ΒΒ. --- ὃ αὑτὸν] 
τὸν Ὁ ΄, Α. 1..ὄ 88. βϑα οἵ, ΕἸ μ. 801 -- 6. παρ᾽ αὑτοῦ λάβοιμεν ΟΟἸ]0ο, ἡ ς --- 1 αὑτῷ] 

αὐτὸν Λ Ὁ: Εἰ ργ, ς δυία Ο, --- ἸΟ ἀφῆκεν (οἵη. με) Δ Ὁ δ ἃ.: Ἰοοίίο πον --- 11 καί μοι 

ἀνάβητε τούτων μάρτυρες ἢ --- ὶ 18, 11 οὗτος ἡμᾶς] ἡμᾶς αὑτὸς Λς --- 814. 19 ὑφ᾽ ἡμῶν 

ἔφασχεν ΟΟἸ]υς, Λς --- 3] διεγγυῶντος ΛΞ Β. --- 22) αὑτὸν] αὑτῶν Γ μτ., τὰϊ, σοττ. 2, 

ὡς ἐλευϑέρου ὄντος αὐτοῦ (1..} Λ ς οὗ, 8 11, 49...ὄ γὶ 1ὅ, 90 τοίνυν οὕτω διαπεπραγμένων 

Λςε --..- 231] ἐπανορϑώσασθαι ἡ ς δηΐο Δ. 

ῳ 
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ἃ εἶναι παραδοῦναι βασανίζειν τὸν παῖδα. ἑλόμενος δὲ δέχα ϑασανιστὰς 
ἀπήντησεν εἰς τὸ Ἡφαιστεῖον. χἀγὼ μὲν ἠξίουν αὐτοὺς μαστιγοῦν τὸν 
ἐχδοϑέντα χαὶ στρεβλοῦν, ἕως [ἂν] τἀληϑὴ δόξειεν αὐτοῖς λέγειν" 
Πασίων δ᾽ οὑτοσὶ οὐ δημοχοίνους ἔφασχεν αὐτοὺς ἐλέσϑα:, ἀλλ᾽ ἐχέλευεν 

5 λόγῳ πυνθάνεσθαι παρὰ τοῦ παιδός, εἴ τι βούλοιντο. διαφερομένων δ᾽ 16 

ἡμῶν οἱ βασανισταὶ αὐτοὶ μὲν οὐκ ἔφασαν βασανιεῖν, ἔγνωσαν δὲ ΠΙασίων᾽ 
ὁ ἐμοὶ παραδοῦναι τὸν παῖδα. οὗτος δ᾽ οὕτω σφόδρ᾽ ἔφευγεν τὴν βάσανον, 

ὥστε περὶ μὲν τὴς παραδόσεως οὐχ ἤϑελεν αὐτοῖς πείϑεσθαι, τὸ δ᾽ 
803 ἀργύριον ἕτοιμος ἣν ἀποτίνειν, εἰ χαταγνοῖεν αὐτοῦ. [[ χαΐί μοι χάλει 

10 τούτων μάρτυρας. 
ΜΑΡΤΥΡΕῈΣ. 

((.) Ἐπειδὴ τοίνυν ἐχ τῶν συνόδων, ὦ ἄνδρες διχασταί, πάντες 11 

αὐτοῦ χατεγίγνωσχον ἀδιχεῖν χαὶ δεινὰ ποιεῖν, ὅστις τὸν παῖδα, ὃν 

ἔφασχον ἐγὼ συνειδέναι περὶ τῶν χρημάτων, πρῶτον μὲν αὐτὸς ἄφα- 

18 γίσας ὑφ᾽ ἡμῶν αὐτὸν ἠτιᾶτ᾽ ἠφανίσθαι, ἔπειτα δὲ συλληφϑένϑ᾽ ὡς 
ἐλεύϑερον ὄντα διεχώλυσεν βασανίζεσθαι, μετὰ δὲ ταῦϑ᾽ ὡς δοῦλον 

Ὁ ἐχδοὺς καὶ βασανιστὰς ἑλόμενος λόγῳ μὲν ἐχέλευσεν βασανίζειν, ἔργῳ 

δ᾽ οὐχ εἴα, διὰ ταῦϑ᾽ ἡγούμενος οὐδεμίαν αὑτῷ σωτηρίαν εἶναι, ἐάνπερ 
εἰς ὑμᾶς εἰσέλθῃ, προσπέμπων ἐδεῖτό μου εἰς ἱερὸν ἐλϑόνθ᾽ ἑαυτῷ 

Ὧ) συγγενέσθαι. καὶ ἐπειδὴ ἤλϑομεν εἰς ἀκρόπολιν, ἐγχαλυψάμενος ἔχλαεν 18 

χαὶ ἔλεγεν, ὡς ἠναγχάσϑη μὲν δι᾽ ἀπορίαν ἔξαρνος γενέσϑαι, ὀλίγου δὲ 

χρόνου πειράσοιτο τὰ χρήματ᾽ ἀποδοῦναι ἐδεῖτο δέ μου συγγνώμην 
ἔχειν αὑτῷ χαὶ συγχρύψαι τὴν συμφοράν, ἵνα μὴ παρακαταϑήχας 
δεχόμενος φανερὸς γένηται τοιαῦτ᾽ ἐξημαρτηχώς. ἡγούμενος δ᾽ αὐτῷ 
μεταμέλειν τῶν πεπραγμένων συνεχώρουν καὶ ἐχέλευον αὐτὸν ἐξευρεῖν, 
ὅντιν᾽ ἂν βούληται τρόπον, ὅπως τούτῳ τε χαλῶς ἕξει χἀγὼ τἀμαυτοῦ 

χομιοῦμαι. τρίτῃ δ᾽ ἡμέρᾳ συνελθόντες πίστιν τ᾽ ἔδομεν ἀλλήλοις ἣ 19 
μὴν σιωπήσεσϑαι τὰ πραχϑέντα, ἣν οὗτος ἔλυσεν, ὡς αὐτοὶ προιόντος 

[-᾿ 

25 
πὶ 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 ἑλόμενος... ἀπήντησεν Βογίρμϑὶ ΦΌ. ΒαρΡΙ θη. Ρ. 889 (0]]. 
817Υ181, [Ὀϑιοβϑῃ.) ΧΧΧΤΙ 18] δλόμενοι... ἀπήντησαν μὰν Γ᾽ ἑλόμενοι... ἀπηντήσαμεν 

ΔΛ οἀά. --- δέχα ομ. Λ οἀὐά. (οἵ. Μοπαίβθου.), βορὰ οὖ. ΕΝ 1905 μ. 459 (0]}. [586, 

ΠῚ 21; βοχ θαβδηϊβίϑο οἰίδπι ἃρ. [Ποπηοβίν.} ΕΙΣ 128 ---  ἠφαιστήιον ἡ ς δΔηΐθ Ὁ. 

- καὶ ἐγὼ ἧς -- 8 ἂν 46]. Ποῦτοο ΒΙ. --- 4 πασίων δ᾽ οὑτοσὶ ([.}} οὗτος δ᾽ Λ ς --- 
ἐλέσϑαι αὐτοὺς (,} Π0]]οο. Λ ς --- ὶ 16. 8 οὐκ (ἂν) ἔφασαν βασανίσαι Λ ς --- 1 οὕτω δ᾽ 
οὗτος οοἸΪοο. Λ ς --- ἔφυγε Λ- ἢο. --- 8 ἐϑελεν Γ ΒΒ5. οἵ, δῇ ΧΙ 45 ἀρρθῃηά. --- 9 ἦν (ἅπαν) 

ἀποτίσεινλε- 817, 16 ληφϑέντα Λ- --- 16 ὄντα οῃῃ. Λς --- Ἰ Τ ἐκέλευε ΛΞ --- ΙΒ σωτηρίαν(αυ) 

Γρυ., αὖ Θχρῃποῖ, ἃ ΟΟΥΤ, 3. ἔπ} ΘΙΒΆΒ. --- 19 ἐλϑόντ᾽ αὐτῷ Λ ς οἵ, Καὶ ΑΤ ρ. 106 Ὀγτοῦϊ 

Ῥ. δὅ8 -- 818. 90 ἔκλαιε Λε Ώο. --- 34 τοιάδ᾽ Λς --- 36 τὰ ἐμαυτοῦ Λ-ε οὖ, ΧΙΧΊ65, ΧΧΙ 282 

-- 819. 231 ἔδομεν Γ ρμτ., ἀνέδομεν ΘΟΥΤ. ὃ --- ἀλλήλοις] ἡμῖν αὐτοῖς Λ-ς --- 398 ἣν αὐτὸς 

ἣς -.-- (ὑμεῖς) αὐτοὶ Λ ρα ά.; Ἰφοῖίο πον ΟΥΝῚῈ 38, ΧΕ 40 -.-- προιόντος (δὲ) ΛΜ, ΑἸα. Υ. 



838 Υ ἸΣΟΚΡΆΤΟΥΣ (17; 

τοῦ λόγου γνώσεσϑε, χαὶ ὡμολόγησεν εἰς τὸν Πόντον μο: συμπλευσεῖσϑαι ἀ 
χαχεῖ τὸ χρυσίον ἀποδώσειν, ἵν᾽ ὡς πορρωτάτω ἀπὸ τῆσδε τῆς πόλεως 
διαλύσειε τὸ συμβόλαιον, καὶ τῶν μὲν ἐνθάδε μηδεὶς εἰδείη τὸν τρόπον 

τῆς ἀπαλλαγῆς, ἐχπλεύσαντι δ᾽ αὐτῷ ἐξείη λέγειν, ὅ τι αὐτὸς βούλοιτο᾽ 
εἰ δὲ μὴ ταῦτα ποιήσειεν, δίαιταν ἐπὶ ῥητοῖς ἐπέτρεπεν Σατύρῳ, ἐφ᾽ Ό: 

90 ᾧτε χαταγιγνώσχειν ἡμιόλι᾽ αὐτοῦ τὰ χρήματα. ταῦτα δὲ συγγράψαντες 
χαὶ ἀναγαγόντες εἰς ἀχρόπολιν Πύρωνα Φεραῖον ἄνδρα, εἰϑισμένον 6 
εἰσπλεῖν εἰς τὸν Πόντον, δίδομεν αὐτῷ φυλάττειν τὰς συνθήχας, προσ- 
τάξαντες αὐτῷ, ἐὰν μὲν διαλλαγῶμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, χαταχαῦσαι τὸ 

γραμματεῖον, εἰ δὲ μή, Σατύρῳ ἀποδοῦναι. 10 
(.α΄.) Τὰ μὲν οὖν ἡμέτερ᾽ ὦ ἄνδρες διχασταί, οὕτω διεπέπραχτο᾽ 

Μενέξενος δ᾽ ὀργιζόμενος ὑπὲρ τῆς αἰτίας ἧς χἀχεῖνον ἡτιάσατο, λαχὼν 

δίχην |} ἐξήτει τὸν Κίττον, ἀξιῶν τὴν αὐτὴν Πασίωνι ψευδομένῳ γίγνεσϑα: 368 
ζημίαν, ἧσπερ ἂν αὐτὸς ἐτύγχανεν, εἴ τι τούτων ἐφαίνετο ποιῆσας. καὶ 

οὗτος, ὦ ἄνδρες διχασταί, ἐδεῖτό μου ἀπαλλάττειν Μενέξενον, λέγων ὅτι 1 

οὐδὲν αὐτῷ πλέον ἔσται, εἰ τὰ μὲν χρήματ᾽ ἐχ τῶν συγγεγραμμένων 
εἰς τὸν Πόντον εἰσπλεύσας ἀποδώσει, αὐτὸς δ᾽ ὁμοίως ἐνθάδε χατα- 

γέλαστος ἔσοιτο᾽ ὁ γὰρ παῖς, ἐὰν βασανίζηται, περὶ πάντων τἀληϑῇ 
839 χατερεῖ. ἐγὼ δ᾽ ἠξίουν πρὸς μὲν Μενέξενον πράττειν ὅ τι βούλοιτο, Ὁ 

πρὸς δ᾽ ἐμὲ ποιεῖν αὐτὸν τὰ συγχείμενα. ἐν ἐχείνῳ μὲν οὖν τῷ χρόνῳ Ὁ 
ταπεινὸς ἣν, οὐχ ἔχων ὅ τι χρήσαιτο τοῖς αὑτοῦ χαχοῖς. καὶ γὰρ οὐ 
μόνον περὶ τῆς βασάνου χαὶ τῆς δίχης ἐχείνης ἐδεδοίχει τῆς εἰληγμένης, 

ἀλλὰ καὶ περὶ τοῦ γραμματείου, ὅπως μὴ ὑπὸ τοῦ Μενεξένου συλληφϑή- 
428 σοιτο. (ιβ΄) ᾿Απορῶν δὲ χαὶ οὐδεμίαν ἄλλην εὑρίσχων ἀπαλλαγήν, 

πείσας τοῦ ξένου τοὺς παῖδας διαφϑείρει τὸ γραμματεῖον, ὃ ἔδει ὃς 
Σάτυρον λαβεῖν, εἰ μή μ᾽ ἀπαλλάξειεν οὗτος. καὶ οὐχ ἔφϑη διαπραξά- 

ἈΡΡΑΒΑΤΊΙΒ] 1 πόντον εἰσπλεύσεσθαι χἀκεῖ ἀποδώσειν μοι τὸ χρυσίον (ἢ.) 
᾿ς -- ἢ ἀπὸ (Π.) ἴοτί. ἀδ] μάππ) (ἀἰοαταρ ἢ ἶᾷ ΘΧΡΤΟΞΒ. Θχ πορρωτάτω), (πὶ 

ἴβοογ. πόρρω οἱ πορρωτάτω (Χ[] 87) υθὶνὶβ οὐπὶ κοπὶἶἰνο ἰθηρσαὶ --- 8. τὰ συμ- 

βόλαια ᾿ς -- 4 καταλλαγῆς ΓΒ. --- αὐτὸς οπι. ἡ ς --- ὅδ ἐπιτρέφειν ΛΔ ς βοᾷ οἵ. 

δέγ, ΚΒ γ. 88 --- ἃ 20. 1 «πύρωνα (αυἱὰ ΘΓΑβι πὶ δἰξ ἰποοτἔαπι) Γι παρὰ σατύρωνα ἡ ς 

(παρὰ ἀ6]. Α. 1,.) --- 8 φυλάττειν Γ ρτ., διαφυλάττειν ΘΟΟΥΤ. ὅ --- συντάξαντες ἧς -- 

9 ἀπαλλαγῶμεν Γ Βοά οἵ. ἃ 35 --- ὑμᾶς Γ --- ὶ 31. 12 χαὶ ἐκεῖνον Γ --- {(πασίων) 

ἡτιάσατο ἡ οὐά, δηΐα ΒΕ]. (οἵ. Μοηδίβ)6Υ.) --- 18 ἐξητεῖτο ᾿ς -- 14 ἔτυχεν Λς ..- 

εἴ τι͵ ἐπι Γ.- - ἃ 22, 19 μὲν οπι. Λς δηΐδ . -- ὃ τι Γρτ., ἄν 85, ν. δα. ὃ -- 

90 συγχείμενα Γτ., γρ. ὡμολογημένα ἰῃ πῆρ. ὃ --- 22 τῆς δίχης τῆς εἰλεγμένης 

(οοττ. Ἧ. Α. 84.) ἐδεδοίκει, οτη. ἐκείνης ΛΞ --- 38 συλληφϑείη ΛΞ Βοὰ οἵ, ΒΒ. δὰ ΑΥ̓ΘΟΡ. 

Ρ. 215 ΟἰΤάοτβίθονο ἰη Ατηθγίοδη Φοαυτηδὶ οὗ ῬΏΪ]ΠοΟΙ. ΥἹ 1885 μ. 57 --- ἃὶ 88, 34. ἀπο- 

ρῶν Γ Γ., διαπορῶν (ΌΤΥ. ὅ --- 95 τοῦ παῖδας Γ μγΓ.. ξάνου τοὺς ἰπ πιρ. δ ἀ. 1 (οἰ. σοττ. 

Ῥοῦγθδ 60]]. ὃ 35, 84 Β8, Β].}] τοῦ μενεξένου τοὺς παῖδας [΄, Λ Μ. ΑἸά. (ἀρρεπά.). 



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 39 

μενος ταῦτα χαὶ ϑρασύτατος ἁπάντων ἀνθρώπων ἐγένετο, χαὶ οὔτ᾽ εἰς 

τὸν Πόντον ἔφη μο: συμπλευσεῖσϑαι οὔτ᾽ εἶναι πρὸς ἔμ᾽ αὐτῷ συμβό- 
λαιον οὐδέν, ἀνοίγειν τ᾽ ἐχέλευεν τὸ γραμματεῖον ἐναντίον μαρτύρων. 
τί ἂν ὑμῖν τὰ πολλὰ λέγοιμι, ὦ ἄνδρες δικασταί: εὑρέϑη γὰρ [ἐν πὶ1ὸ 

τῷ γραμματείῳ γεγραμμένον] ἀφειμένος ἁπάντων τῶν ἐγχλημάτων 
ὑπ᾽ ἐμοῦ. 

(ιχ..) Τὰ μὲν οὖν γεγενημένα, ὡς ἀχριβέστατα οἷός τ᾽ ἣν, ἅπανϑ᾽ “4 
ὑμῖν εἴρηχα. ἡγοῦμαι δὲ Πασίων᾽ ὦ ἄνδρες δικασταί, ἐκ τοῦ διε- 
φϑαρμένου γραμματείου τὴν ἀπολογίαν ποιήσεσθαι χαὶ τούτοις ἰσχυ- 

ρἰεῖσϑαι μάλιστα. ὑμεῖς οὖν μοι τὸν νοῦν προσέχετε᾽ οἶμαι γὰρ ἐξ 
αὐτῶν τούτων φανερὰν ὑμῖν ποιήσειν τὴν τούτου πονηρίαν. 

6 (ιδ.) Πρῶτον δ᾽ ἐχ τούτου σχοπεῖσϑε. ὅτε γὰρ ἐδίδομεν τῷ ξένῳ 9ὅ 
τὴν συνθϑήχην, χκαϑ᾽ ἣν οὗτος μὲν ἀφεῖσϑαί φησι τῶν ἐγχλημάτων, ἐγὼ 
δ᾽ ὡς ἔδει με παρὰ τούτου χομίσασϑαι τὸ χρυσίον, ἐχελεύομεν τὸν 

18 ξένον, ἐὰν μὲν διαλλαγῶμεν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, καταχαῦσαι τὸ γραμμα- 
τεῖον, εἰ δὲ μή, Σατύρῳ ἀποδοῦναι καὶ ταῦτα ῥηϑῆναι ὑπ᾽ ἀμφοτέρων 

364 ἡμῶν ὁμολογεῖται. χαίτοι τί μαϑόντες, ᾧ ἄνδρες διχασταί, [[ προσε- 96 

τάττομεν ἀποδοῦναι Σατύρῳ τὸ γραμματεῖον, ἂν μὴ διαλλαγῶμεν, εἴπερ 
ἀπηλλαγμένος ἤδη Πασίων ἣν τῶν ἐγχλημάτων καὶ τέλος εἶχεν ἡμῖν 

Ὧ) τὸ πρᾶγμα; ἀλλὰ δῆλον, ὅτι ταύτας τὰς συνθήχας ἐποιησάμεϑα, ὡς 
ὑπολοίπων ὄντων ἡμῖν ἔτι πραγμάτων, περὶ ὧν ἔδει τοῦτον πρὸς ἐμὲ 
χατὰ τὸ γραμματεῖον διαλύσασϑαι. ἔπειτ᾽ ἐγὼ μέν, ὦ ἄνδρες δικασταί, 31 
ἔχω τὰς αἰτίας εἰπεῖν, δι᾽ ἃς οὗτος ὡμολόγησεν ἀποδώσειν τὸ χρυσίον ᾿ 

Ὁ ἐπεὶ γὰρ ἡμεῖς τε τῶν πρὸς Σάτυρον διαβολῶν ἀπηλλάγημεν καὶ τὸν 
5 Κίττον οὐχ οἷός τ᾽ ἐγένετ᾽ ἀφανίσαι τὸν συνειδότα περὶ τῆς παρακατα- 

ων» 

- ΘΟ 

ἈΑΡΡΛΑΒΑΤΙΒ] 1 ἁπάντων οη. Λς-ς -- ἐγεγένητο Λ ς Β. δίτ. ΠΥ Ρ. 361 ἡ. 60]], 

ΧΧΙ 283, σοοτγ. Βαίίου δὰ Ῥϑηθρ. "Ὁ. ΧΙ -- ῶ συμπλεύσεσθαι Λ᾿ς -- πρὸς ἔμ᾽ αὐτῷ 

Β, 54. ταὶ προς Ἔμαυτον Γ ρ'.., προς ἐμαυτῷ ΟΟΥΓ. 1] αὐτῷ πρὸς ὁμὲ (1..} Ο0]10ο. Λς 

-- 4 ἂν (οὖν) ὡς -- ἐν τῷ γραμματείῳ γεγραμμένον (ἀ6], Β]. (ἀρροηά.) --- ὅ. συμ- 

βολαίων ὑπ᾽ Δ ς -- ὶ 94. 9 ποιήσασϑαι ΛΜ. ΑἸ... οοττ. Β451}. 1 --- ἃ 95. 12 σχο- 

πεῖτε Λ-ς βοὴ οἵ, δέτ, ΠῚ ῥ. 511 --- τὴν συνδϑήχην τῷ ξένῳ Ο0]1οο. Λ οἀὰ, δηΐε ΒΙ. 

(οἵ, Μοπδίβθδυ.) --- 18 φησι δητπ|6 δὰ 14. κομίσασϑαι (Πποιηοθοί.) οτι. Γ Ρ᾽΄., ἴῃ πιβ. 

αὐὰ. 5 -- ἐγὼ δὰ δεῖν με κομίσασϑαι παρὰ τούτου ᾿ς -- 1 ὡμολόγηται: ᾿ς -- 

ἃ 56.. 18 τὸ γραμματεῖον ὁπ). ΛΞ --- ἐὰν Λ οἀά. δηΐο ΒΙ. (εἴ, Μοπδίβ 61.) --- 19 ἦν 

πασίων (Ο]1ος. (Π.) Λ ς -- εἶχε τὸ (οἴη. ἡμῖν) ΔΛ ς --- 21 ἡμῖν ἔτι (τῶν δαὐά. ς 

δῃΐο 0.) πραγμάτων ὄντων (Ο]10., Λ ς --- 32 διαλύεσϑαι ᾿ς -- ἃ 37. 28 τὴν αἰτίαν 

εἰπεῖν δι᾿ ἣν ΛΞ -- οὗτῶς ΓΉΓ., ΟΟΥΤ. 23 -- ἀποδώσειν ὁπ. ΓῬΥ,, ἴῃ ΓἈΒ, (Θ6ΓΒΒ. τὸ 

χρὺ) δὰ.  -- 94 ἐπειδὴ ᾿ς --- 95 οἷός τ᾽ ἣν ΛΞ --- παρακαταϑήκης ἴω (εἰ. Ὗ, 

ἰζοσατ ΝΑΌΘΥ Ρ. 18} καταϑήκης Γρτ, ΛΜ. ΑἸά. Ο. Β., 8β6ὰ οἴ, Βαϊΐον δὰ Ῥδποᾷ. 

Ρϑ. ΧΙ. 



40 Υ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (1Τ]) 

ϑήχης, ἡγησάμενος, εἰ μὲν ἐχδοίη τὸν παῖδα ϑασανίσαι, φανερὸς 
98 γενήσεσθαι: πανουργῶν, εἰ δὲ μὴ ποιήσειεν ταῦτα, ὀφλήσειν τὴν δίχην, 

ἐβουλήϑη πρὸς αὐτὸν ἐμὲ τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασϑαι. τοῦτον δὲ 

χελεύσατ᾽ ὑμῖν ἀποδεῖξαι, τί χερδαίνων ἢ τίνα χένδυνον φοβηϑεὶς ἀφῆχ᾽ 

αὐτὸν τῶν ἐγχλημάτων: ἐὰν δὲ μηδὲν ἔχῃ τούτων ὑμῖν ἀποφαίνειν, πῶς 

οὖχ ἂν διχαίως ἐμοὶ μᾶλλον ἢ τούτῳ περὶ τοῦ γραμματείου πιστεύοιτε: 
89 χαὶ μὲν δή, ὦ ἄνδρες διχασταί͵, χαὶ τόδε ῥάδιον πᾶσι γνῶναι, ὅτι ἐμοὶ 

μέν, ὃς ἐνεχάλουν, εἰ τοὺς ἐλέγχους ἐφοβούμην, ἐξὴν χαὶ μηδεμίαν 
συνϑήχην ποιησάμενον χαίρειν ἐᾶν τὸ πρᾶγμα ̓  τούτῳ δὲ διά τε τὴν 

βάσανον χαὶ τοὺς ἀγῶνας τοὺς ἐν ὑμῖν οὐχ οἷόν τ᾽ ἣν ὁπότε βούλοιτ᾽ τὸ 
ἀπηλλάχϑαι τῶν χινδύνων, εἰ μὴ πείσειεν ἐμὲ τὸν ἐγχαλοῦντα. ὥστ᾽ ἃ 
οὐχ ἐμὲ περὶ τῆς ἀφέσεως ἀλλὰ τοῦτον περὶ τῆς ἀποδόσεως τῶν χρη- 

80 μάτων ἔδει τὰς συνϑήχας ποιεῖσθαι. ἔτι δὲ χάἀκεῖν᾽ ὑπερφυές, εἰ πρὶν 
μὲν συγγράψασθϑαι τὸ γραμματεῖον οὕτω σφόδρ᾽ ἠπίστησα τοῖς πράγμα- 
σιν, ὥστε μὴ μόνον ἀφεῖναι Πασίωνα τῶν ἐγχλημάτων ἀλλὰ χαὶ συν- 15 
ϑήχας περὶ αὐτῶν ποιήσασθαι, ἐπειδὴ δὲ τοιοῦτον ἔλεγχον χατ᾽ ἐμαυτοῦ 
συνεγραψάμην, τηνικαῦτ᾽ ἐπεϑύμησ᾽ εἰς ὑμᾶς εἰσελθεῖν. χαίτοι τίς ἂν ς 

81 οὕτω περὶ τῶν αὑτοῦ πραγμάτων βουλεύσαιτο; (ιε΄.) Ὃ δὲ πάντων 
μέγιστον τεχμήριον, ὡς οὐχ ἀφειμένος ἦν Πασίων ἐν ταῖς συνϑήχαις 
ἀλλ᾽ ὡμολογηχὼς ἀποδώσειν τὸ χρυσίον ̓  ὅτε γὰρ Μενέξενος ἔλαχεν " 
αὐτῷ τὴν δίχην οὔπω διεφϑαρμένου τοῦ γραμματείου, [| προσπέμπων 365 
᾿Αγύρριον, ὄντ᾽ ἀμφοτέροις ἡμῖν ἐπιτήδειον, ἠξίου μ᾽ ἣ Μενέξενον ἀπαλ- 
λάττειν ἢ τὰς συνθήχας τὰς γεγενημένας πρὸς αὑτὸν ἀναιρεῖν. καίτοι, 
ὦ ἄνδρες διχασταί, οἴεσϑ᾽ ἂν αὐτὸν ἐπιϑυμεῖν ἀναιρεϑῆναι ταύτας τὰς 
συνϑήχας, ἐξ ὧν ψευδομένους ἡμᾶς ἔμελλεν ἐξελέγξειν; οὔχουν ἐπειδή 55 
γε μετεγράφησαν, τούτους ἔλεγεν τοὺς λόγους, ἀλλὰ περὶ ἁπάντων εἰς 

ἐχείνας κατέφευγεν καὶ ἀνοίγειν ἐχέλευε τὸ γραμματεῖον. ὡς οὖν τὸ 
πρῶτον ἀναιρεῖν ἐζήτει τὰς συνθήχας, αὐτὸν ᾿Αγύρριον μαρτυροῦντα ἢ 
παρέξομαι. καί μοι ἀνάβηϑι. 

κὰν] 

-- 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΞΒΊ 8 55. 4. κελευσας ὑμὴν Γ ρζΓ., σΟΥΓ. 5. --- ἀφῆκα τοῦτον τῶν 
Λος (οἷ, οοτε, Α.) --α ὃ πῶς οὗ δικαίως ἄν ΘΟΠ]ΟΟ. Λ ς -- αὶ 959. 8. ὃς] ὡς Λτ., ὧν 

ΟΟΥτ. 3, αποά ἰηδβίδαγ, ὁ ς --- 9 ποιησαμένῳ Λ ς Β. Βοὰ οἵ, ΒΒ, δὰ Ἰος. -- 19 τῶν 

χρημάτων οπ|. ΛΕς --- 18 τὴν συνθήχην ἧς -- ἃ 80, ἔτι δὲ χἀκεῖν"] ἔπειτα χαὶ τοῦϑ᾽ 

Λς -- ὑπερφυὲν Λ --- 14 συγγράψαι: Λ ς -- τοῖς γράμμασιν Λ οἵ, δὰ ὙΠ|Π|10 --- 16 ποιή- 

σασϑαι περὶ αὐτῶν ΠΟΙ1οΟ. Λ ς --- ἐπειδὴ δὲ Λ οὐά, οἵ. ΒαίζοΥ ἂρ. Βτγοπιὶ δα ΤυδρθΖ. 
8 217 ΟΟΌΔΌΘΙ ἀγρ. 6Χχ σοηίγ, Ρ. 111] δὲ οπὶ. Γ,, ἐπεὶ δὲ (οχ Ε) ΒΕ. -- ξὶ 381. 29. ὄν" 
ἡμῖν ἀμφοτέροις ΘσΟἸ]ος. Λς --- μ᾽ ἢ οηι. ᾿ς -α 833, 25 ἐξελέγχειν Λ ς -- 91 κατέ- 
φῦγε ᾿ς -- 928 μάρτυρα Λς. 



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 41 

ΜΑΡΤΥΡΙΑ. 

(ι:ς..) Ὅτι μὲν τοίνυν τὰς συνϑήχας ἐποιησάμεϑ᾽ οὖχ ὡς Πασίων 33 
ἐπιχειρήσει λέγειν, ἀλλ᾽ ὡς ἐγὼ πρὸς ὑμᾶς εἴρηχα, ἱκανῶς ἐπιδεδεῖχϑαι: 

νομίζω. οὐχ ἄξιον δὲ θαυμάζειν, ὦ ἄνδρες διχασταί, εἰ τὸ γραμματεῖον 
ὁ διέφϑειρεν, οὐ μόνον διὰ τοῦϑ᾽ ὅτι πολλὰ τοιαῦτ᾽ ἤδη γέγονεν, ἀλλ᾽ ὅτι 

ὁ χαὶ τῶν χρωμένων τινὲς Πασίωνι πολὺ δεινότερα τούτων πεποιήκασιν. 
(ἰ... Πυϑόδωρον γὰρ τὸν σχηνίτην χαλούμενον, ὃς ὑπὲρ Πασίωνος 

ἅπαντα χαὶ λέγει χαὶ πράττει, τίς οὐχ οἶδεν ὑμῶν πέρυσιν ἀνοίξαντα 

τὰς ὑδρίας καὶ τοὺς χριτὰς ἐξελόντα τοὺς ὑπὸ τῆς βουλῆς εἰσβληϑέντας: 

10 χαίτοι ὅστις μιχρῶν ἕνεχα χαὶ περὶ τοῦ σώματος χινδυνεύων ταύτας 34 

ὑπανοίγειν ἐτόλμησεν, αἱ σεσημασμέναι μὲν ἧσαν ὑπὸ τῶν πρυτάνεων, 
ἃ χατεσφραγισμέναι δ᾽ ὑπὸ τῶν χορηγῶν, ἐφυλάττοντο δ᾽ ὑπὸ τῶν ταμιῶν, 

ἔχειντο δ᾽ ἐν ἀχροπόλει, τί δεῖ ϑαυμάζειν, εἰ γραμματείδιον παρ᾽ ἀνϑρώπῳ 
ξένῳ κείμενον τοσαῦτα μέλλοντες χρήματα χερδαίνειν μετέγραψαν, ἣ 

ι5 τοὺς παῖδας αὐτοῦ πείσαντες ἢ ἄλλῳ τρόπῳ, ᾧ ἐδύναντο, μηχανη- 

σάμενοι: 

Περὶ μὲν οὖν τούτων οὖχ οἶδ᾽ ὅ τι δεῖ πλείω λέγειν. (τη) Ἤδη ΓΗ͂Ν 

δέ τινας Πασίων ἐπεχείρησε πείϑειν, ὡς τὸ παράπαν οὐδ᾽ ἣν ἐνθάδε 
6 μοι χρήματα, λέγων ὡς παρὰ Στρατοχλέους ἐδανεισάμην τριαχοσίους 
80 στατῆρας. ἄξιον οὖν καὶ περὶ τούτων ἀκοῦσαι, ἵν᾽ ἐπίστησϑε, οἵοις 

τεχμηρίοις ἐπαρϑεὶς ἀποστερεῖ με τῶν χρημάτων. (ι3΄.) ᾿Εγὼ γάρ, ὦ 
ἄνδρες διχασταί, μέλλοντος Στρατοχλέους εἰσπλεῖν εἰς τὸν [Πόντον, 

βουλόμενος ἐκεῖϑεν ὡς πλεῖστ᾽ ἐχχομίσασϑαι τῶν χρημάτων, ἐδεήϑην 

8066 Στρατοχλέους τὸ μὲν αὑτοῦ χρυσίον ἐμοὶ χαταλιπεῖν, || ἐν δὲ τῷ Πόντῳ 
35 παρὰ τοῦ πατρὸς τοὐμοῦ χομίσασϑαι, νομίζων μεγάλα χερδαίνειν, εἰ 86 

χατὰ πλοῦν μὴ χινδυνεύοι τὰ χρήματα, ἄλλως τε χαὶ Λαχεδαιμονίων 
ἀρχόντων χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον τῆς ϑαλάττης. τούτῳ μὲν οὖν οὐδὲν 

ἡγοῦμαι τοῦτ᾽ εἶναι σημεῖον, ὡς οὐχ ἣν ἐνθάδε μοι χρήματα ̓  ἐμοὶ δὲ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 38. Πυϑόϑωρον... . καλούμενον δτρ. ν. σχηνίτης (ϑυϊά,; οἵ, 

ΒΑ 804, 6 ν. σκηνευτής); οὖ. Απδχὶπηθηΐδ ΕΠιοΐ, Ρ᾿. 194, 6 ὅρ. 

ΑΡΡΑΚΒΚΑΤΙΒΊ 8 88. 3 ἐπεχείρησε ᾿ς -- ᾧ 84, 10 ἕνεχεν ΓΒ. ΒΒ, Β5. οἵ. 

ΧΧΙ 4 Γρυ; [1Π|20 Λ οἱ [Χ] 38, 41 Γ(ΛΠ), αὔδτιπὶ ογαϊ οπαπὶ 8118 ἐδ 6 ὴ δὲ γβεϊο : 

οὗ, οἰΐαπι Β5. δὰ Ατϑορ. ρΡ. 851 --- 11 ἐπανοίγειν Γ (εἴ. Μοπαίβθ 6...) βοὰ οἵ. [δ βίῃ.] 

ΧΧΧΙΗ 91 --- 19 χατεσφραγισμέναι] σεσημασμέναι (6χ ῥτοχίπιϊβ) ΛΦ ΠΟΌΓΘΘ ΒΒ. -- 
χορηγῶν) πονηρῶν Γ ΒΒ. βοᾷ οἵ. ΕἼΝΓ δηϊπιδάν. Ρ. 48 --- 18 γραμματεῖον Λς -- 

14. μετέγραψαν μοβί 15 μηχανησάμενοι φ0Ἰ]06. Λ Φ --- 16 ἠδύναντο ΓΒ. Βα. --- 88, 
17 ἡδετινας ΓΡΓ., εἰ δέ τινας σοΙτ. 5 Β8. --- 18 μοι ἐνθάδε ([..)} ΟΟἸ]ος. Λς -- 

20 ἐπήϊισϑησθε ΛΜ. οὗ ΤΥ 94... 91 τὰ χρήματα Λ ς βοα οἵ, δὰ 8 10 -- ἃ 86. 21 ὑπαρ- 
χόντων ἧς -- χρόνον (κυρίων) Λς --- 28 μοι ἐνθάδε (1..) ἙσΟἸ]Ϊου. ΓΒ. ΒΚ. ΒΕ, κοὰ 

οἵ, 8 85, 87. 



42 Υ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (17) 

μέγιστ᾽ ἔστα!: τεχμήρια τὰ πρὸς Στρατοχλέα πραχϑέντα, ὡς ἣν μοι 
81 παρὰ τούτῳ χρυσίον. ἐρωτῶντος γὰρ Στρατοχλέους, ὅστις αὐτῷ ἀπο- 

δώσει τὰ χρήματα, ἐὰν ὁ πατὴρ οὐμὸς μὴ ποιήσῃ τὰ ἐπεσταλμένα, 
αὐτὸς (δ᾽) ἐχπλεύσας ἐνθάδ᾽ ἐμὲ μὴ καταλάβῃ, Πασίων᾽ αὐτῷ συνέστησα, 
χαὶ ὡμολόγησεν οὗτος αὐτῷ χαὶ τὸ ἀρχαῖον χαὶ τοὺς τόχους τοὺς γιγνο- 
μένους ἀποδώσειν. καίτοι εἰ μηδὲν ἔχειτο παρ᾽ αὐτῷ τῶν ἐμῶν, οἴεσϑ᾽ 

ἂν αὐτὸν οὕτω ῥᾳδίως τοσούτων χρημάτων ἐγγυητὴν μου γενέσθαι; καὶ 

μοι ἀνάβητε μάρτυρες. 
ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

88 (χ΄.) Ἴσως τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, χαὶ τούτων ὑμῖν μάρτυρας 
παρέξεται, ὡς ἔξαρνος ἐγενόμην πρὸς τοὺς ὑπὲρ Σατύρου πράττοντας 

μηδὲν χεχτῆσϑαι πλὴν ὧν ἐκείνοις παρεδίδουν, καὶ ὡς αὐτὸς ἐπελαμ- 

βάνετο τῶν χρημάτων τῶν ἐμῶν ὁμολογοῦντος ἐμοῦ ὀφείλειν τριαχοσίας 
δραχμάς, καὶ ὅτι ἹἹππολαΐδαν, ξένον ὄντ᾽ ἐμαυτοῦ καὶ ἐπιτήδειον, περιε- 

89 ὥρων παρὰ τούτου δανειζόμενον. (χα΄.) Ἐγὼ δ᾽ ὦ ἄνδρες διχασταί, 

χαταστὰς εἰς συμφοράς, οἵας ὑμῖν διηγησάμην, καὶ τῶν μὲν οἴχοι πάντων 
ἀπεστερημένος, τὰ δ᾽ ἐνθάδ᾽ ἀναγχαζόμενος παραδιδόναι τοῖς ἥχουσιν, 
ὑπολοίπου δ᾽ οὐδενὸς ὄντος μοι, πλὴν εἰ δυνηϑείην λαϑεῖν περιποιησά- 

μενος τὸ χρυσίον τὸ παρὰ τούτῳ χείμενον, ὁμολογῶ χαὶ τούτῳ προσ- 
(οφείλειν) ὁμολογῆσαι τριακοσίας δραχμὰς καὶ περὶ τῶν ἄλλων τοι- 
αῦτα πράττειν χαὶ λέγειν, ἐξ ὧν ἐχεῖνοι μάλιστ᾽ ἔμελλον πεισϑήσεσθαι 

40 μὴ εἶναί μοι χρήματα. χαὶ ταῦϑ᾽ ὡς οὐ δι ἀπορίαν ἐγίγνετο, ἀλλ᾽ 

ἵνα πιστευϑείην ὑπ᾽ ἐκείνων, ῥᾳδίως γνώσεσϑε. πρῶτον μὲν γὰρ ὑμῖν 
μάρτυρας παρέξομαι τοὺς εἰδότας πολλά μοι χρήματ᾽ ἐκ τοῦ Πόντου 
χομισϑέντα, ἔπειτα δὲ τοὺς ὁρῶντάς με τῇ τούτου τραπέζῃ χρώμενον, 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒ] 1 ἔσεσθαι σημεῖα τὰ ᾿ς -- ἃ 81. 8 ὁ ἐμὸς ΓΛ οἀ(, δηΐ8 

ΒΙ. οὗ, ὃ 5 --- 4 αὐτὸς (δ᾽) Β].] αὐτὸς Γ' (ἢ) αὑτὸς (μ.) Λ οἀά. δηΐε Β]., καὶ αὐτὸς 

ΒΑΌΡΡΟ. 8}. ΒΒ. --- ἐμὲ ἐνθάδε (ἢ..) οοἰΐοο. Λ ς --- ὅ (καὶ ὦ) καὶ ὡμολόγησεν Γ 

(αἰ Ομ ταρ δ) ---- 1 μου ὁπ. Λ-ς -- ὶ 38. 11 παρέξετε ΛΜ. --- 13 παρεδίδου ΛΜ. ΑἸά. 

-- 14 ἐμαυτῷ Λ-Ε -- ἃ 89, 11 ἀπεστερηϊμένος Γ ὈΓ., μένος τὰ δὲ ἐνθάδε ἀναγχαζό 

Ρτγορίου. ποιμοθοῖ. ομηΐβϑα ἴῃ τηρ. δα. 9 -- 18 δυνηϑείην] οἷός τ᾽ ἦν (Π.}) (ας -- 

19 χαὶ τοῦτο Λ Μ. ΑἸά. 8ὲ. --- προσ(ζοφείλεινν) ὁμολογῆσαι Βογρ51] προσομολογῆσαι 

ΓΛοαά., 5βθ ποίϊο ἀριἐἶ, ααδπὶ βαθϑυαϊθπάατη 6886 οἀϊζοτοα (Α. 1.., τοὶ δᾶ- 

ἀοπάδπι: Βαὶίου ἂρ. Β8.) ργδραϊοανοσιηΐ, ἀροτίθ αἀθβίἀθγαϊογ οἵ. ὃ 8, 88 -- 

920 {ταῖς τριακοσίαις δραχμαῖς ΛΉ. ΑἸά. --- 91 ἤμελλον Γ Β, ΒΒ. Β8. --- ἐκείνους μάλιστα 

(μάλιστ᾽ (ἄν) Β].) πείϑειν φόμην μηδὲν εἶναί μοι Λ ς Β]., απἱ σοάϊοίβ Γ᾽ γουῦϑ ΘΧ 

ὃ Ἴ ῬΟΓΡΟΓΆΠῚ χοροί 6586 ραίΐδιί: δαυΐάοαι ᾿ϑοϊοη θη νυϊσαίδτη νϑυίδθπαϊ οαιιδα 

σοη οί ΠῚ 6556 σΘΏΒ60, ργΓϑοβου πὶ οἴπὶ 8Ὸ ἰβοογαίβ 8 ΔΌΠΟΥΓΘΑὶ πείϑειν ο. 

ἰπῆη. ο. δοσῦβ. οοπἰαποΐαπι. οἵ, ῬΓΘΊΒΆ 8. ν΄ --- 40. 22. ταῦτα (9) (ΞΞ- ταῦτα βυρτᾶ- 
βογίρίο ϑ᾽ ἴῃ δγοποίγρο) Γ εἴ. Μοῃδίβυου. --- ἐγίνετό (μοι) ἡ ς -- 28 ἐκείνου 

ΛΗ. ΑἸά. --- γνώσεσϑε (ἄν) ἡ ς --- γὰρ] οὖν Λ-ς, 

Ὀ 
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ἔτι δὲ παρ᾽ ὧν ἐχρυσώνησ᾽ ὑπ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον πλέον ἣ χιλίους 
στατῆρας. [[ πρὸς δὲ τούτοις εἰσφορᾶς ἣμῖν προσταχϑείσης χαὶ ἑτέρων 

ἐπιγραφέων γενομένων ἐγὼ πλεῖστον εἰσήνεγχα τῶν ξένων, αὐτός ὃ᾽ 
αἱρεϑεὶς ἐμαυτῷ μὲν ἐπέγραψα τὴν μεγίστην εἰσφοράν, ὑπὲρ Πασίωνος 
δ᾽ ἐδεόμην τῶν συνεπιγραφέων, λέγων ὅτι τοῖς ἐμοῖς χρήμασι τυγχάνει: 
χρώμενος. καί μοι: ἀνάβητε μάρτυρες. 

ΜΑΡΤΥΡΕΣ. 

(χβ΄.) Αὐτὸν τοίνυν Πασίων ἔργῳ παρέξομαι τούτοις συμμαρτυ- 
ροῦντα. ὁλχάδα γάρ, ἐφ᾽ ἢ πολλὰ χρήματ᾽ ἣν ἐγὼ δεδωχώς, ἔφηνέ τις 
ὡς οὖσαν ἀνδρὸς Δηλίουι ἀμφισβητοῦντος δέ μου χαὶ χαϑέλχειν ἀξι- 
οὗντος οὕτω τὴν βουλὴν διέϑεσαν οἱ βουλόμενοι συχοφαντεῖν, ὥστε τὸ 
μὲν πρῶτον παρὰ μιχρὸν ἦλθον ἄχριτος ἀποθανεῖν, τελευτῶντες δ᾽ 
ἐπείσϑησαν ἐγγυητὰς παρά μου δέξασϑαι. χαὶ Φίλιππος μὲν ὧν μοι 
ξένος πατριχός, χληϑεὶς καὶ ὑπακούσας, δείσας τὸ μέγεϑος τοῦ χινδύνου 

ἀπιὼν ᾧχετο᾽ Πασίων δ᾽ ᾿Αρχέστρατόν μοι τὸν ἀπὸ τῆς τραπέζης 
ἑπτὰ ταλάντων ἐγγυητὴν παρέσχεν. καίτοι εἰ μιχρῶν ἀπεστερεῖτο χαὶ 
μηδὲν ἤδει μ᾽ ἐνθάδε χεχτημένον, οὐχ ἂν δή ποὺ τοσούτων χρημάτων 

ἐγγυητῆς μου κατέστη. ἀλλὰ δῆλον, ὅτι τὰς μὲν τριαχοσίας δραχμὰς 

ἐνεχάλεσεν ἐμοὶ χαριζόμενος, τῶν δ᾽ ἑπτὰ ταλάντων ἐγγυητής μου 
ἐγένεϑ᾽ ἡγούμενος πίστιν ἔχειν ἱκανὴν τὸ χρυσίον τὸ παρ᾽ αὑτῷ κείμενον. 

ὡς μὲν τοίνυν ἣν τέ μοι πολλὰ χρήματ᾽ ἐνθάδε καὶ ταῦτ᾽ ἐπὶ τῇ τούτου 
τραπέζῃ κεῖταί μοι, καὶ ἐχ τῶν ἔργων τῶν Πασίωνος ὑμῖν δεδήλωχα 

χαὶ παρὰ τῶν ἄλλων τῶν εἰδότων ἀχηχόατε. 
(κγ΄.) Δοκεῖτε δέ μοι, ὦ ἄνδρες δικασταί, ἄριστ᾽ ἂν γνῶναι περὶ 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 πλέον] πλείους Λ-ς -- ὶ 41. 3 ἐπιγραφέων Βαϊίον ὅ0. Βγοπιὶ 
δὰ ἰοῦ. οἱ ἰἔθγαπι Μϑανο: ἐποδὶβ ΙΧ Β].] ἐπιγραφῶν ΓΛ οἀά. οχς. Β]., ααοὰ ἀοίοπαά. 
ϑᾶιθρο ΨψΌ0. ᾿. 59 -- τε (ϑ᾽ Β].) αἰἱρεϑεὶς Γ οἵ. ϑαρρο Ζ00. μ. 68 ΕΠ μ, 859] 
τε καὶ οἱ ἐμοὶ καὶ ἧς --- 4 ἐπεγραψάμην εἰσφορὰν μεγίστην Λς --- ὑπὲρ δὲ πασίω- 

νος ΟΟἸ]οο. Λ ς Β. βορὰ οἵ, Βαίζοσ δι Ῥᾷπου. ν. ΧΙ -- ὃ τυγχάνει χρήμασι (ΟἸ]ΟΟ. 

ἃς -- ᾷ 43.. 8 τούτοις] ταῦτα ΛΞ --- 9 ἔφην ἔτι σώσουσαν Λ --- ΤΙ ἐϑεσαν Γ 8. βορὰ 
οἵ, σοῦ. Υ], μ. 522 --- τὸ μὲν πρῶτον παρὰ μικρὸν ἦλθνθον ἄχριτος ἀποθανεῖν, τελευ- 
τῶντες δ᾽ Ποῦτοο Βαίζογ (ἰάοί.) ΒΙ. οἵ, Π|1] παρὰ μικρὸν ἦλϑον ἄκριτος ἀποθανεῖν 

τὸ μὲν πρῶτον Γ, παρὰ μικρὸν ἐδέησα ἀποθανεῖν ἄκριτος, τελευτῶντος (τελευτῶντες ς) 

δ᾽ τς (ἀρρεπά.) --- 18 παρ᾽ ἐμοῦ ἡ οραά, (οἴ. Μοπαίδθοτ.) -- ὶ 48. ξένος ὧν (ὁπ|. 

μοῦ) ὃς -- 14 πατρικῶς Λ ΡΓ., ΟΟΥΤ. 4 --- Ἰθ μιχρὸν Λ ΝΜ. ΑἸά. 8... Α. --- ἸΤ {μοι} 

χρημάτων ἐγγυητὴς (οπι. μοῦ) Δ φ 56 οἵ, ὃ 351 -- ἃ 44, 19 μοὺ ἐγένετο ς ΘΔΌΡΡΕΘ 

ἂΡ. ΒΒ. 00}}. 8 837 Βαίίογ (ΠΙἀοἱ.}}] μου ἐγίνετο ΔΛ, μοι κατέστη (οχ ὃ 48) Γ ΒΒ. ὁ πὶ 

ἰδία : Ἰοοῖῖο ἀπδία οἵ, ργδοίδξ. ο. ΠῚ --- 30 ἱκανὴν πίστιν ἔχειν {παρ᾽ ἐμοῦ) ἧς -- 

ἱκανὴν ΓρΥ., γρ. ἀποχρῶσαν ἰῃ πιβ. ὃ --- ξαυτῷ ἡς -- 21 τέ μοι] ἐμοὶ ἡ ς -- 
92 ἔκχκειτό Λε -- 28 ἄλλων τῶν οπι. Λ ς -- βιδότων Γ Ῥτ., ἐξειδότων ΟΟΥΤ. ὅ. 
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44 ν, ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (11) 

ὧν ἀμφισβητοῦμεν, ἀναμνησϑέντες ἐχεῖνον τὸν χρόνον, καὶ τὰ πράγματα 

πῶς εἶχεν ἡμῖν, ὅτ᾽ ἐγὼ Μενέξενον χαὶ Φιλόμηλον προσέπεμψ᾽ ἀπαι- ε 

τήσοντας τὴν παραχαταϑήχην, χαὶ Πασίων τὸ πρῶτον ἐτόλμησεν 

ἔξαρνος γενέσθαι. εὑρήσετε γὰρ τὸν μὲν πατέρα μου συνειλημμένον 

χαὶ τὴν οὐσίαν ἅπασαν ἀφῃρημένον, ἐμοὶ δ᾽ οὐχ οἷόν τ᾽ ὃν διὰ τὰς παρ- " 
40 οὐσας τύχας οὔτ᾽ αὐτοῦ μένειν οὔτ᾽ εἰς τὸν Πόντον εἰσί πλεῖν. καίτοι 803 

πότερον εἰχὸς ἔμ᾽ ἐν τοσούτοις ὄντα κακοῖς ἀδίχως ἐγχαλεῖν, ἢ Πασίωνα 

χαὶ διὰ τὸ μέγεϑος τῶν ἡμετέρων συμφορῶν χαὶ διὰ τὸ πλῆϑος τῶν 
χρημάτων ἐπαρϑῆναι τὴν ἀποστέρησιν ποιήσασθαι; τίς δὲ πώποτ᾽ εἰς 

1115 τοσοῦτον συχοφαντίας ἀφίχετο, ὥστε αὐτὸς περὶ τοῦ σώματος χινδυνεύων 
τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύειν; μετὰ ποίας δ᾽ ἂν ἐλπίδος ἢ τί διανοηϑεὶς 

ἀδίχως ἦλθον ἐπὶ τοῦτον; πότερον ὡς δείσας τὴν δύναμιν τὴν ἐμὴν ὃ 

ἔμελλεν εὐθύς μοι δώσειν ἀργύριον; ἀλλ᾽ οὐχ οὕτως ἕκάτερος ἡμῶν 
47 ἔπραττεν. ἀλλ᾽ εἰς ἀγῶνα καταστὰς ᾧμην καὶ παρὰ τὸ δίχαιον πλέον 

ἕξειν Πασίωνος παρ᾽ ὑμῖν; ὃς οὐδὲ μένειν ἐνθάδε παρεσχευαζόμην, 
δεδιὼς μή μ᾽ ἐξαιτήσειεν Σάτυρος παρ᾽ ὑμῶν. ἀλλ᾽ ἵνα μηδὲν δια- 
πραττόμενος ἐχϑρὸς τούτῳ χατασταίΐίην, ᾧ μάλιστ᾽ ἐτύγχανον πάντων 
τῶν ἐν τῇ πόλει χρώμενος; χαὶ τίς ἂν ὑμῶν ἀξιώσειεν χαταγνῶναί Ἢ 

μου τοσαύτην μανίαν χαὶ ἀμαϑίαν: 
48 (χδ΄.) Ἐνϑυμηϑῆναι δ᾽ ἄξιόν ἐστιν, ὦ ἄνδρες διχασταί, τὴν ἀτοπίαν » 

χαὶ ἀπιστίαν ὧν ἐχάστοτε ΠΙασίων ἐπεχείρει λέγειν. ὅτε μὲν γὰρ οὕτως 
115 ἔπραττον, ὥστ᾽ οὐδ᾽ ἄν, εἰ προσωμολόγει μ᾽ ἀποστερεῖν τῶν χρημάτων, 

οἷός τ ἂν ἣν παρ᾽ αὐτοῦ δίχην λαβεῖν, τότε μὲν αἰτιᾶταί μ᾽ ἀδίχως 
ἐγχαλεῖν ἐπιχειρῆσαι ἐπειδὴ δ᾽ ἐγώ τε τῶν πρὸς Σάτυρον διαβολῶν 
ἀπηλλάγην καὶ τοῦτον ἅπαντες ὁφλήσειν τὴν δίχην ἐνόμιζον, τηνικαῦτά ἃ 25 
μέ φησιν ἀφεῖναι πάντων τῶν ἐγχλημάτων αὐτόν. χαίτοι πῶς ἂν τούτων 

ἀλογώτερα γένοιτο: 
40 (χε΄.) ᾿Αλλὰ γὰρ ἴσως περὶ τούτων μόνον ἀλλ᾽ οὐ χαὶ περὶ τῶν 

ἄλλων ἐναντί᾽ αὐτὸς αὑτῷ χαὶ λέγων χαὶ πράττων φανερός ἐστιν ̓  ὃς 

- Ὁ 

Ων 5 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒΊ) 8 4ὅ. 8 ἐτόλμησε τὸ πρῶτον (ΟἸΪοσ. Λ ς --- 5. οἴόντεόν Γ ΡΓ., 
οἷόν τ΄ ἐόντι (ΟΥΓ. 3 -- ὃ 46. 9 ἐπαρϑῆνα: (καὶ Λ ς δπίο Ο. -- 18 ἤμελλεν ΓΒ. κη. 

- ἐμοὶ Γρτ. ΒΒ, Β5., 6 ἱπάυχ. [γ, --- ἡμῶν ἑκάτερος (0]10ς. ὡς -- 47, 15 οὐδ᾽ 

ἐνθάδε μένειν (ΠΟΙΪος. Λς --- 16 ἐξαιτοίη ἡς --- 18 τῶν οἵη. ΓΒ. (Πἰγατγὶ 5 ἢἰς δα- 
τηοάππὶ ἐπα 5 6 5) --- ὶ 48. 21 καὶ (τὴν) ΓΡΓ. Β. 854., τὴν ἱπάαχ. Γν {-- ΔΛ) οἵ. ὃ 41 

μανίαν καὶ ἀμαϑίαν οἱ δὰ ΥΠ| 51. Β5. δά ΑὙϑορ. Ρ. 298 --- ὧν (ἐν) Γ ῥγ.. ἐν ἱπάυχ., 2 

--- ἐπιχειρεῖ ἡ ς Β. Β5. βορὰ οἵ. ὃ 80 --- 22. εἰ οπι. Γ (οἵ, Μοδίβθ 61.) -- τὰ χρήματα 

Λ ς 8ο οἵ. δὰ αὶ 10 --- 395. τοῦτον (ὥκοντο), ογ. ροβίθα ἐνόμιζον Λ ς --- ὶ 49. 28 ἴσως 
οὗ ὡς -- μόνον ἀλλ᾽ οὗ καὶ περὶ τῶν (Ποπηοδοῖ.) οὁπι. ΓῬΓ., ἰπ πιρ. δὰ. 3 --- ἀλλὰ 

χκαὶ (01. οὐ) Λς οἵ, ΚΘ] ΑἹ ῥ. 45 ἡ. 8. 



ΤΡΑΠΕΖΙΤΙΚΟΣ 4 

τὸν μὲν παῖδα, ὃν αὐτὸς ἠφάνισεν, ὑφ᾽ ἡμῶν ἔφασχεν ἀνδραποδισϑῆναι, 
τὸν αὐτὸν δὲ τοῦτον ἀπεγράψατο μὲν ἐν τοῖς τιμήμασιν ὡς δοῦλον μετὰ 

ὁ τῶν οἰχετῶν τῶν ἄλλων, ἐπεὶ δ᾽ αὐτὸν ἠξίου Μενέξενος βασανίζειν, ἀφῃρεῖϑ᾽ 

ὡς ἐλεύϑερον ὄντα. πρὸς δὲ τούτοις ἀποστερῶν αὐτὸς τὴν παρακατα- 0 
5 ϑήχην, ἐτόλμησεν ἡμῖν ἐγκαλεῖν, ὡς ἔχομεν ἔξ τάλαντ᾽ ἀπὸ τὴς τούτου 
τραπέζης. καίτοι ὅστις περὶ πραγμάτων οὕτω φανερῶν ἐπεχείρει ψεύ- 

809 δεσϑαι, πῶς χρὴ πιστεύειν αὐτῷ [| περὶ ὧν μόνος πρὸς μόνον ἔπραξεν; 
(χς΄.) Τὸ τελευταῖον τοίνυν, ὦ ἄνδρες δικασταί, ὁμολογήσας ὡς 

Σάτυρον εἰσπλευσεῖσϑαι χαὶ ποιήσειν ἄττ᾽ ἂν ἐχεῖνος γνῷ, χαὶ ταῦτ᾽ ὃ! 
ιὸ ἐξηπάτησεν, καὶ αὐτὸς μὲν οὐχ ἤϑελεν εἰσπλεῦσαι πολλάκις ἐμοῦ προ- 

χαλεσαμένου, εἰσέπεμψε δὲ τὸν Κίττον ὃς ἐλθὼν ἐχεῖσ᾽ ἔλεγεν, ὅτι 
ἐλεύϑερος εἴη χαὶ τὸ γένος Μιλήσιος, εἰσπέμψειε δ᾽ αὐτὸν Πασίων 

Ὁ διδάξοντα περὶ τῶν χρημάτων. ἀχούσας δὲ Σάτυρος ἀμφοτέρων ἡμῶν δ 

διχάζειν μὲν οὐχ ἠξίου περὶ τῶν ἐνθάδε γενομένων συμβολαίων, ἄλλως 
15 τε χαὶ μὴ παρόντος τούτου μηδὲ μέλλοντος ποιήσειν, ἃ ᾿χεῖνος διχάσειεν, 

οὕτω δὲ σφόδρ᾽ ἐνόμιζεν ἀδιχεῖσϑαί με, ὥστε συγχαλέσας τοὺς ναυ- 
χλήρους ἐδεῖτ᾽ αὐτῶν βοηϑεῖν ἐμοὶ χαὶ μὴ περιορᾶν ἀδιχούμενον, καὶ 
πρὸς τὴν πόλιν συγγράψας ἐπιστολὴν ἔδωχε φέρειν Ξενοτίμῳ τῷ Καρ- 

χίνου. χαί μοι ἀνάγνωθι αὐτοῖς. 

Ἃ ἘΠΙΣΤΟΛΗ. 

ὃ (χζ΄.) Οὕτω τοίνυν, ὦ ἄνδρες διχασταί, πολλῶν μοι τῶν δικαίων δὅ8 

ὑπαρχόντων, ἐκεῖν᾽ ἡγοῦμαι μέγιστον εἶναι τεχμήριον, ὡς ἀποστερεῖ 
με Πασίων τῶν χρημάτων, ὅτι τὸν παῖδ᾽ οὐκ ἠϑέλησεν βασανίζειν ἐχ- 
δοῦναι τὸν συνειδότα περὶ τῆς παραχαταϑήχης. καίτοι περὶ τῶν πρὸς 

20 τοὺς ἐπὶ ταῖς τραπέζαις συμβολαίων τίς ἂν ἔλεγχος ἰσχυρότερος τούτου 

γένοιτο; οὐ γὰρ δὴ μάρτυράς γ᾽ αὐτῶν ποιούμεϑα. ὁρῶ δὲ καὶ ὑμᾶς δέ 
ἀ χαὶ περὶ τῶν ἰδίων καὶ περὶ τῶν δημοσίων οὐδὲν πιστότερον οὐδ᾽ ἀληϑέστερον 5. 

ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΑΊ αὶ 83, Καρχίνου "ἬδτΡ. 8. ν. (ϑ14.). 

ἈΡΡΑΝΑΤΌΒ)] 8. ἀφείλετο ᾿ς -- ἃ ὅθ, 5 ἡμῖν οὁπι. Λ᾿Ις -- ἔχοιμεν ΛΞςΒ. 

-- θ᾽. φανερῶς ΛΜ, ΑἸ(. 8.. --- ἐπιχειρεῖ Λς --- ἃ δ]. 9. εἰσπλεύσειν Λς --- ἃ τ΄ 

Λρι., ἅττ᾽ ΘΟΥΤ, 4 -- 10 ἤϑελεν; ἰῃ Γ κἴσῃο Χὶ δὰ ᾿ος νϑεθαπι ροβίϊο νο λ Ὀ}]  Ὠὰ 

ἴῃ παρ. Βοτίρῇ. γτοβροηδῦας παπὺ Θγάϑαπι; ᾿ἰπηθοΐαπι νᾶτθίαίθπι ΘΟ ΟΠ 8 δἰ σηϊ- 

πομβηΐθιῃ δΐθοῖξ ὁοτγ, 8 -- μου Ἂς --- προσχαλεσαμένου ΛΜ. ΑἸα, Ο. -- 1 ἐξέ- 

πεμῴε ΛΔΛᾷς --- ὃς ἐκεῖσε μὲν ἐλθὼν ἔλεγεν, ὅτι ἐλεύϑερός ἐστιν καὶ τὸ γένος εἴη Λ-ς 

-τ 1) εἰσπέμψειε ΒΒ5. 8..1 εἰσπέμψει Γ᾽ πέμφαις Λ --- ἃ ὅϑ. 18 δὲ (6) Λς --- 10 τού- 

τοῦ} τοῦ Γ .- Ιῦ με σφόδρα ἐνόμιζεν ἀδικεῖσθαι (ΘΟἸΪος. ΔΛ Φ --- με] μὲν Γ ρι., ἰῃ- 

ἀμχ. 8. --- ΤἸΤ μὴ οῃ. ΔΛ ρῖ., 8. ν. δα, 4 {(ν6] [οτί. ἰδ 3, ἰηβίδαγ, 4) --- 18 ἐγγρά- 

Ψας, Αἰίοτο Ὑ 8. Υ. ρμοβίίο Λς -- 19. αὐτοῖς οἴη. Λς -- ὅδ. 28 τὰ χρήματα ὡς 

586) ΟΥ̓, ὦ ὶ 10 -- βασανίζειν οἴη. ΛΞ - 234. χαταϑήχης Λ --- 90 τούτου ὁπ). Λ ς. 



“8 Ν, ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (17) 

βασάνου νομίζοντας, καὶ μάρτυρας μὲν ἡγουμένους οἷόν τ᾽ εἶναι χαὶ τῶν μὴ 
γενομένων παρασχευάσασϑαι, τὰς δὲ βασάνους φανερῶς ἐπιδειχνύναι, 

Αδαρ. ὁπότεροι τάληϑὴ λέγουσιν. ἃ οὗτος εἰδὼς ἐβουλήϑη εἰκάζειν ὑμᾶς περὶ 
τοῦ πράγματος μᾶλλον ἢ σαφῶς εἰδέναι. οὐ γὰρ δὴ τοῦτό γ᾽ ἂν εἰπεῖν 
ἔχοι, ὡς ἔλαττον ἔμελλεν ἕξειν ἐν τῇ βασάνῳ, χαὶ διὰ τοῦτ᾽ οὐχ εἰχὸς 

ὅδ ἣν αὐτὸν ἐχδοῦναι. πάντες γὰρ ἐπίστασϑ᾽ ὅτι χατειπὼν μὲν ἔμελλεν 

τὸν ἐπίλοιπον χρόνον ὑπὸ τούτου χάχιστ᾽ ἀνθρώπων ἀπολεῖσθαι, δια- 
χαρτερήσας δὲ καὶ ἐλεύϑερος ἔσεσθαι καὶ μεϑέξειν, ὧν οὗτός μ᾽ ἀπε- 
στέρησεν. ἀλλ᾽ ὅμως τοσούτῳ μέλλων πλέον ἕξειν, [[ συνειδὼς αὑτῷ τὰ 870 
πεπραγμένα, ὑπέμεινεν χαὶ δίχας φεύγειν χαὶ τὰς ἄλλας αἰτίας ἔχειν, τὺ 

ὥστε μηδεμίαν βάσανον περὶ τοῦ πράγματος τούτου γενέσϑαι. 

δθ (χη...) Ἐγὼ οὖν ὑμῶν δέομαιμεμνημένουςτούτων χαταψηφίσασϑαι Πα- 
σίωνος, καὶ μὴ τοσαύτην πονηρίαν ἐμοῦ καταγνῶναι, ὡς οἰκῶν ἐν τῷ Πόντῳ 

χαὶ τοσαύτην οὐσίαν χεχτημένος, ὥστε χαὶ ἑτέρους εὖ ποιεῖν δύνασϑαι, 

Πασίων᾽ ἦλθον συκοφαντήσων καὶ ψευδεῖς αὐτῷ παραχαταϑήχας ἐγκαλῶν. μ 
δ (χϑ΄.) Ἄξιον δὲ καὶ Σατύρου χαὶ τοῦ πατρὸς ἐνθυμηϑῆναι, οἵ 

πάντα τὸν χρόνον περὶ πλείστου τῶν Ἑλλήνων ὑμᾶς ποιοῦνται, καὶ 

πολλάκις ἤδη διὰ σπάνιν σίτου τὰς τῶν ἄλλων ἐμπόρων ναῦς χενὰς ἐχ- 

πέμποντες ὑμῖν ἐξαγωγὴν ἔδοσαν. χαὶ ἐν τοῖς ἰδίοις συμβολαίοις, ὧν 
ἐχεῖνοι χριταὶ γίγνονται, οὐ μόνον ἴσον ἀλλὰ καὶ πλέον ἔχοντες ἀπέρ- Ὁ 

ὅϑ χεσϑε. ὥστ᾽ οὐχ ἂν εἰχότως περὶ ὀλίγου ποιήσαισϑε τὰς ἐχείνων 

ἐπιστολάς. δέομαι οὖν ὑμῶν χαὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ χαὶ ὑπὲρ ἐχείνων τὰ 
δίχαια ψηφίσασθαι χαὶ μὴ τοὺς Πασίωνος λόγους ψευδεῖς ὄντας πιστον 

τέρους ἡγεῖσθαι τῶν ἐμῶν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 84. βασάνου κτὲ τ68ρ. 86}. ργάθρ. ὀυδῆρ. Χ 8. 466 ο. 

ἈΡΡΛΑΕΑΤΙΒ) 8 δ4. 1 ἡγουμένους Γ (οἱ, (.)] γεγενημένους Λ ς δηΐδ Ὁ. 

(ἀρρϑῃὰ.) --- 2 γενομένων Βογίρμδί (0}1]. Π 51 αοτρ. Ῥ] δ. 28] παραγενομένων Γ᾽ δχ 

8661. παρασκευάσασθαι οἵ, 718000 1818 ρμ. 49, γεγενημένων Λ δα. οχο. ΒΙ. --- 8. ἡβου- 
λήϑη ΓΛ οὐὰ, --- 4 φανερῶς ᾿ς -- δῦ, 6 ἤμελλεν Γ᾽ -- Ἴ ἐπὶ τούτου ΛΝ. ΑἸὰ. 
-- 8 με ΓΒΙ. (εἴ, Μοηδίβυ6γ.}} ἐμὲ ΛΌ, Β. ΒΒ. ΒΒ. --- ἃ ὅθ. 18 μου πονηρίαν ἧς 
-- ὡς ΓρτΓ ὃς Γχ (οοττ. τα) ΔΜ. ΑἸά. -- ἃ ὅδ. 231 ποιήσεσθε ΓΛ ΝΜ. ΑἸὰ. κοὰ 
οἵ. Βαϊίου δὰ Ῥάποι. 189 --- τὰς εχεινοὺῦν (6χ ἐκεινῶν οἵ. νϑῦβ. 22 Γῳ) Γ ρυ., σόγτγ. 2: 
Ρτοΐδοίο 6 μϑίγβ Εἰ γῖβ πβοϊπηαβ, αὐ σοά οἶδ Γ Ἰδοῖῖο 601]. ὃ 82 ἀοίδηα!ϊ ροββίί; 

αἰζαιηδη οἵ Πἰαΐαβ οὐβίαι οἱ ραΐδυ δηΐθα οὰπῃ ϑαΐῖγγο ἰΐα οοπἰπποίυβ, αὐ ἢἰὸ ἀδ 
ϑαΐγγο 8010 Αὐποηϊδηδίαπι ἴϑαΐογο (οἵ, ν, 332) πυρῆς Ππαθθγὶ πϑαιθαῖ; μαίγοιη 

ἰϊδιψαθ Εἰ γα πὰ ἀιοίογ θη) ἔαγεϊνο ἀρ ρο] αν δοίοῦ --- 22 ἐπιστολάς. δέομαι οὖν 
ὑμῶν καὶ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ καὶ ὑπὲρ ἐκείνου (810) ὑτορίο ἢοιποθοῖ. ὁπ. Γ ΡΓ.ν ἴῃ ΙὩΚ. 

ἀὰ, 2. --- 28 πιστοτέρους ἡγεῖσθαι τῶν ἐμῶν ἴῃ ἤηδ ραρμίπαρ δἰ, ἴᾳ, μοβίᾳψιδπ) 
οαθπὶ γογθα ἰηἰ το ρμαμίπδο θά. ογαβὶἑ: νἱάθ δ ἰηβογίρῇ, ογαῖ. κατὰ λοχίτου 

--- τραπεζιτικός ΒΌΡΒΟΥ. ἰῷ Λ ρτ., τέλος τοῦ τραπεξιτικοῦ Λ,, 
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ΥἹ. 

ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΟΣ (19). 

(α΄.) ᾿νόμιζον μέν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, οὕτω χαλῶς βεβουλεῦσϑαι 
περὶ τῶν ἑαυτοῦ Θρασύλοχον, ὥστε μηδέν᾽ ἄν ποτ᾽ ἐλϑεῖν ἐναντία 
πράξοντα ταῖς διαϑήχαις, αἷς ἐχεῖνος χατέλιπεν " ἐπειδὴ δὲ τοῖς ἀν- 

τιδίχοις τοιαύτη γνώμη παρέστηχεν, ὥστε χαὶ πρὸς οὕτως ἐχούσας 
αὐτὰς ἀμφισβητεῖν, ἀναγχαίως ἔχει παρ᾽ ὑμῶν πειρᾶσϑαι τῶν δικαίων 

τυγχάνειν. τοὐναντίον δὲ πέπονθα τοῖς πλείστοις τῶν ἀνθρώπων. τοὺς 9 

μὲν γὰρ ἄλλους ὁρῶ χαλεπῶς φέροντας, ὅταν ἀδίκως περί τινος χιν- 
δυνεύωσιν, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγου δέω χάριν ἔχειν τούτοις, ὅτι μ᾽ εἰς τουτονὶ 
τὸν ἀγῶνα κατέστησαν. [[ἔ ἀκρίτου μὲν γὰρ ὄντος τοῦ πράγματος οὐχ 
ἂν ἠπίστασϑε, ὁποῖός τις γεγενημένος περὶ τὸν τετελευτηχότα χληρο- 

νόμος εἰμὶ τῶν ἐκείνου ̓  πυϑόμενοι δὲ τὰ πραχϑέντα πάντες εἴσεσϑε, 
ὅτι δικαίως ἂν χαὶ μείζονος ἢ τοσαύτης δωρεᾶς ἠξιώϑην. ἐχρῆν μέντοι 

χαὶ τὴν ἀμφισβητοῦσαν τῶν χρημάτων μὴ παρ᾽ ὑμῶν πειρᾶσϑαι λαμ- 

ϑάνειν τὴν οὐσίαν, ἣν Θρασύλοχος κατέλιπεν, ἀλλὰ περὶ ἐκεῖνον χρηστὴν 
οὖσαν οὕτως ἀξιοῦν αὐτῆς ἐπιδικάζεσθαι, νῦν δ᾽ αὐτῇ τοσούτου δεῖ 

μεταμέλειν ὧν εἰς ζῶντ᾽ ἐξήμαρτεν, ὥστε χαὶ τεϑνεῶτος αὐτοῦ πειρᾶται 
τὴν τε διαϑύήχην ἄχυρον ἅμα καὶ τὸν οἶχον ἔρημον ποιῆσαι. ϑαυμάζω 
δὲ χαὶ τῶν πραττόντων ὑπὲρ αὐτῆς, εἰ διὰ τοῦτ᾽ οἴονται χαλὸν εἶναι 
τὸν χίνδυνον, ὅτι μὴ χατορϑώσαντες οὐδὲν μέλλουσιν ἀποτείσειν. ἐγὼ 
μὲν γὰρ ἡγοῦμαι μεγάλην εἶναι χαὶ ταύτην ζημίαν, ἐὰν ἐξελεγχϑέντες, 
ὡς ἀδίχως ἀμφισβητοῦσιν, ἔπειϑ᾽ ὑμῖν δόξωσιν χείρους εἶναι. τὴν μὲν 
οὖν τούτων χαχίαν ἐξ αὐτῶν τῶν ἔργων γνώσεσϑε, ἐπειδὰν διὰ τέλους 

ΟΥ. ΥἹ: οοβᾷ, ΓΛ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΒ) ΑἹΓΙΝΗΤΙΚΟΣ ἴμβεν. ΓΛ οὐ. -- ὶ 1. 3. ἐνομίζομεν Γ μγ., 
ἐνόμιζον μὲν ΘΟΤΥ, 1 --- αἰγινῖται, οὕτως Λ -- 4 ἃς Λ ς ἢ. 86 οἵ. (Μοπαίϑ!νογ.) Κοὶ! 

ΑἹ μ. 142 Βοιαϊχο μ. 11 -- ὃ χαϑέστηχεν Λς 80 οἵ, Βγδιπο ᾿. 11 -- θ τῶν 
δικαίων πειρᾶσθαι τυγχάνειν (1106. Δ (ἀρροι.) --- ἃ 3. 9 τοῦτον ΛΞ οἵ. ὃ 18, 20, 

41, ΧΥ 90, ΧΥΙ 42, 108, ΧΥΤΕῚ, ΧΙΣ 95, 833,01, 189 --- 12 πάντας ἡ -- ἔ 8. 
13 ἐχρῆν ΝΥ. ς Ββ8. (ρ. ΧΧΗΙ 3) εὖ, δι, ΠΠ μ. 804) χρῆν ΓΒ. Β5. ΒΙ., χρὴ ΛΗ. ΑἸά. 
πτ 10 ἀξιοῦν αὐτὴν Λς δηΐς Ο. --- 18 ἅμα οἴ, Δ βορὰ εἴ, ΕἸ ν Ρ. 891 -- 4. 

20 ἀποτείσειν υἱ νἱἀ. Γ μΥ. (οἱ. Β].}] ἀποτίσειν ἴῃ τ5. οοττ, Γ᾽, Λ βἀ. αχς. ΒΙ. οἵ. δὰ 

ΠΟ -- 2923 ἔπειϑ᾽ ὑμῖν οπ!. ΔΛς Βτήδᾶμβὸ μ. 1310, «υἱἱ ἰδιηθὴ δόξωσι ρμοϑὶ χείρους 
ὑγαη 5 ΡΟ} --- δόξουσιν Γ (ρΤΟΡΓΘΙ ἀμφισβητοῦσιν). 

9.89.1} 



.-. 

48 γΙ. ΤΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (19) 

ἀχούσητε τῶν πεπραγμένων ᾿ ὅϑεν δ᾽ οἴομαι τάχιστ᾽ ἂν ὑμᾶς μαϑεῖν 
περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν, ἐντεῦϑεν ἄρξομαι διηγεῖσθαι. 

(β.) Θράσυλλος γὰρ ὁ πατὴρ τοῦ καταλιπόντος τὴν διαϑήχην 
παρὰ μὲν τῶν προγόνων οὐδεμίαν οὐσίαν παρέλαβεν, ξένος δὲ [Πολε- 
μαινέτῳ τῷ μάντει γενόμενος οὕτως οἰκείως διετέϑη πρὸς αὐτόν, ὥστ᾽ 
ἀποϑνήσχων ἐχεῖνος τάς τε βίβλους τὰς περὶ τῆς μαντιχὴς αὐτῷ κατέ- 
λιπεν χαὶ τῆς οὐσίας μέρος τι τῆς νῦν οὔσης ἔδωχεν. λαβὼν δὲ Θρά- 
συλλος ταύτας ἀφορμὰς ἐχρῆτο τῇ τέχνῃ ̓  πλάνης δὲ γενόμενος καὶ 
διαιτηϑεὶς ἐν πολλαῖς πόλεσιν ἄλλαις τε γυναιξὶν συνεγένετο, ὧν ἔνιαι 

χαὶ παιδάρι᾽ ἀπέδειξαν, ἃ ᾽κεῖνος οὐδὲ πώποτε γνήσι᾽ ἐνόμισεν, καὶ δὴ 
χαὶ τὴν ταύτης μητέρ᾽ ἐν τούτοις τοῖς χρόνοις ἔλαβεν. ἐπειδὴ δ᾽ οὐσίαν 
τε πολλὴν ἐχτήσατο χαὶ τὴν πατρίδ᾽ ἐπόϑεσεν, ἐχείνης μὲν χαὶ τῶν 
ἄλλων ἀπηλλάγη, καταπλεύσας δ᾽ εἰς Σίφνον ἔγημεν ἀδελφὴν τοῦ πατρὸς 

τοὐμοῦ, πλούτῳ μὲν αὐτὸς πρῶτος ὧν τῶν πολιτῶν, γένει δὲ καὶ τοῖς 
ἄλλοις ἀξιώμασιν εἰδὼς τὴν ἡμετέραν οἰχίαν προέχουσαν. ᾿ οὕτω δὲ 

σφόδρ᾽ ἠγάπησεν τὴν τοῦ πατρὸς φιλίαν, ὥστ᾽ ἀποθανούσης ἐκείνης 
ἄπαιδος αὖϑις ἠγάγετ᾽ ἀνεψιὰν τοῦ πατρός, οὐ βουλόμενος διαλύσασϑαι 
τὴν πρὸς ἡμᾶς οἰχειότητα. οὐ πολὺν δὲ χρόνον συνοιχήσας ταῖς αὐταῖς 

9 τύχαις ἐχρήσατο χαὶ περὶ ταύτην, αἷσπερ καὶ περὶ τὴν προτέραν. μετὰ 

δὲ ταῦτ᾽ ἔγημεν ἐχ Σερίφου παρ᾽ ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἣ 
χατὰ τὴν αὑτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἐγένετο Σώῴώπολις χαὶ Θρασύλοχος καὶ 

ϑυγάτηρ ἣ νῦν ἐμοὶ συνοικοῦσα. Θράσυλλος μὲν οὖν τούτους μόνους 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ])] ὃὶ 6. πλάνος Ηθβγοῖ,, ΜΟΘΥΙΒ 8. ν.; πλάνης Ρμοῖ,, δυϊά, 

5. Υ(, οἵ, 560Π0]. ϑόρῇῃοοὶ, ΟΚ 61. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒΊ] 1 δὲ οἴ. Λ ρτ., 8. ν. δα, 4 ς --- οἶμαι Λς Β8. (ἃ Ατθορ. μ. 
18,82 οἱ ἡ. ΧΧΙΝ 5) ΒΙ].; 868 οἵ, οἴομαι ἴῃ οοὐἀὰ, ΧΧΙ 65,118, 271, ορ. 1 4, ἰὼ Γ 
ΧΠῚ 38, ΧΙΝ 119, ΧΥῚ 89, ΧΧῚ 108 θὲ5, 250 (πὰ νυὶυ. ΧΠῚ 18 ΘΛ, ΧΥΤ 88 ΘἧΛα, 
ΧΥΠΓῚ Ρίοι., ΧΙΧ 81 Θ, 269 [,Θ, 8321 ΔΛ, ΧΧ 86 ΘΛ, ΧΧΙ 118 ΘΛ), φόμην ἰἢ 
οοὐά. ΧΙΧ 6, ἴῃ ΓΧΙΧ 4 (Λ)ὴ, 141 (Θ), 162 (Θ), ΧΧΙ 11, (πὰ νυὶϊμ. Υ 89, ΧΧῚ 80 
ΘΛ, 95 ΘΛ] --- ῶ ἄρξομαι οἵ. [886,1 8] οἴομαι Γ Θχ δηϊθορί. --- 8 ὅ. 8 ϑρασύλοχος 

ς -- γὰρ ομ!. Γ Βαϊίον (Ὀ ἀοϊ.) 566. οἵ, [586.1 9 οἱ δέτ, ΠῚ μ. 81 -- διαϑήκην 

Λρτ., (ἐμοὶ ἱπ ἤπ. νϑύβιιβ δα, 4 ς --- 4 παρέλαβεν] κατέλιπεν ΛΌΥ., ν ΘΓΆ8. το 5 

-- ὃ τῷ οηιϊ. ἡ ς δηΐο Ὁ. -- 8 θ., 1 ϑρασύλοχος ΛΞ -- 8 ταῦτας Γ ργ.}] ταύτας (τάς) 
Γ,Ὰς εἴ. δϑίτ. ΠΡ. 896 --- {ταύτῃ) τῇ Λς -- πλάνης Γ Ρ])ιοί. δ14.}] πλάνος Λ 

Ηθεγοῖ. ς --- 10 ἐκεῖνος Γ Λ οἀά., οοττ. (Β8. ἃ Ατϑορ. μ᾿. 408 δἱ μ. Ἱ 5) ΒΙ. οἵ. 
ΧΧΙ 18 -- ἃ 7. 12 ἐπόϑησεν ὡς οἵ. ΧΙΥ͂ 122 --- - 18 ἄλλων] λοιπῶν ΛΞ -- 14 τοῦ 

ἐμοῦ ΓΒΒ. οὗ, ὃ 89, βορὰ οἵ ΓΚ 90, Υ 82 -- 8. 8. 11 ἠγάγετο {τὴν) Λς ΒΒ. (0]]. ὃ 40 
5 οἵ. 1 Εὰΐπν δηπϑάν. ρ᾿. δ0Ὸ -- 19 αἷς ᾿ς --- Εξὶ 9 90 ταῦτ΄ ταύτην. Δ ς -- 

91 χαὶ ϑυγάτηρ ὁ. Λς --- 22 ϑρασύλλοχος Λ. 

νυ 

ΚΝ 0 

[ 

18 



« 

90 

«Ι: 

ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΟΣ 49 

παῖδας γνησίους χαταλιπὼν χαὶ χληρονόμους τῶν αὑτοῦ χαταστήσας 
τὸν βίον ἐτελεύτησεν. 

(γΥ.) Ἐγὼ δὲ χαὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέ- 

ρὼν παραλαβόντες, ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς 
ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν. ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἧμεν, περὶ πλεί- 

ονος ἣμᾶς αὐτοὺς ἐποιούμεϑ᾽ ἣ τοὺς ἀδελφούς, καὶ οὔτε ϑυσίαν οὔτε 

ϑεωρίαν οὔτ᾽ ἄλλην ἑορτὴν οὐξεμίαν χωρὶς ἀλλήλων ἤγομεν ̓  ἐπειδὴ δ᾽ 
ἄνδρες ἐγενόμεϑα, οὐδὲν πώποτ᾽ ἐναντίον ἣμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ 
χαὶ τῶν ἰδίων ἐχοινωνοῦμεν χαὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεχείμεϑα 

χαὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεϑα. καὶ τί δεῖ λέγειν τὰς 

οἴχοι χρήσεις: ἀλλ᾽ οὐδὲ φυγόντες ἀπ᾿ ἀλλήλων ἠξιώσαμεν γενέσθαι. 
τὸ δὲ τελευταῖον φϑόῃ σχόμενον αὐτὸν χαὶ πολὺν χρόνον ἀσϑενήσαντα, 
χαὶ τοῦ μὲν ἀδελφοῦ Σωπόλιδος αὐτῷ πρότερον τετελευτηχότος, τῆς δὲ 

μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς οὔπω παρουσῶν, μετὰ τοσαύτης ἐρημίας γενό- 

μενον οὕτως ἐπιπόνως χαὶ χαλῶς αὐτὸν ἐθεράπευσα, ὥστ᾽ ἐχεῖνον μὴ 

νομίζειν ἀξίαν μοι δύνασθαι χάριν ἀποδοῦναι τῶν πεπραγμένων. ὅμως 

δ᾽ οὐδὲν ἐνέλιπεν, ἀλλ᾽ ἐπειδὴ πονήρως διέχειτο χαὶ οὐδεμίαν ἐλπίδ᾽ 
" εἶχεν τοῦ βίου, παραχαλέσας μάρτυρας ὑόν μ᾽ ἐποιήσατο καὶ τὴν ἀδελ- 
φὴν τὴν ἑαυτοῦ χαὶ τὴν οὐσίαν ἔδωχεν. καί μοι λαβὲ τὰς διαϑήχας. 

ΔΙΑΘΗ͂ΚΑΙ 

(58΄.) ᾿Ανάγνωθι δή μοι χαὶ τὸν νόμον τὸν Αἰγινητῶν ̓  χατὰ γὰρ 

τοῦτον ἔδε: ποιεῖσθαι τὰς διαϑήχας " ἐνθάδε γὰρ μετῳχοῦμεν. 

ΝΟΜΟΣ. 

(ε΄.) Κατὰ τουτονὶ τὸν νόμον, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, δόν μ᾽ ἐποιή- 
νι σατο Θρασύλοχος, πολίτην μὲν αὑτοῦ καὶ φίλον, [[| γεγονότα δ᾽ οὐδενὸς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 11. φϑόῃ “Ἤδιρ. 5. νυ. (Ρμοί., δἰ, Εἰγ, Μ, 193,18: ΒΑ 

ἢϊ, 8 οἱ 818, 26; Ηδβγοιι,, ΜΟΘΥΙΒ. 8. ν.). 

ἈΡΡΑΝΑΤΊΒ]) 1 γνησίους παῖδας ποιησάμενος καὶ ἡ ς --- 10, ὃ ἐποιησάμην 

Ἀ Μ. ---. πλέονος (Γ᾽) Β. ΒΒ. οὗ κὐ ΥΠΠ1Ὸ -- ὃ ἐποιούμεϑα Λ ς εἴ, οςοαά. διοί. Ρ. 101 

ΘΟ ΆΠ6 μ. ὃ 5..1 ἡγούμεϑα ΓΒ. 54. --- ἐποιούμεϑα ἡμᾶς αὐτοὺς ἙΠΟ]1οο. Λς --- Τ ἡγά- 

“ομεν ὡς -- ΤΌ καὶ φίλοις χαὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεϑα ὁ). ΛΞ -- 11. 12 σχόμε- 

νον Γ ρτ.: οἷ. ΒΆ. (46 ᾿ΐδειι Ρ. 0) Β].] χατασχόμενον ΓΓ,, ἰσχόμενον (1..} Λ ς Β. ΒΒ. (ὁχ 

δηΐδορι!. φϑόην, ἱπηηῖο φϑόη ἴῃ ΛῚ οὖν ἀρρϑῃα. --- 13 αὐτοῦ ΔΛ ς --- 14. παρούσης Γ (οἵ. 

Μοπδίβθ 61.) --τ μετὰ] ἐπὶ Λ ς -- 10 (ἂν) ἀξίαν (οἴη. μοῦ Λς -- 8 13... 18 υον ΓρΥ.] 

ὑιόν Γ, Δ οὐ. αοὰ οὗ, )ἃὦ Υ 11 --τ 19 αὑτοῦ Λς ΒΒ. Β]. -- 21 τὸν αἰγινητῶν Γ μγ.: 

εἰ. Βαϊίον ἀρ. Βτομΐ ν. 308. οἱ δὲ Ῥαμορ. ὃ ΟἹ Β9, 84.] τῶν αἰγινητῶν Γ᾽, Λ ς Β. -- 
ἃ 13, 94. τοῦτον ᾿ς εἴ, ὦ ὃ 3 -- υἱόν ΓᾺΛ οὐκ, 861 οὔ Δ) ΚΥ 11 -- 259 φίλον 

Γ 8ιν. Π| ρ. 890. 601}. (ΠΠ 23), ΧΙ δ0, ΧΧΙ 111 οἵ οἰἴδιιν ΠΕ 11. ὁρ. ΥΙ 12 Βαδί(ου 

(Ὀ1401.}} φίλον {ὄντα ΔΛ οὐκ. Βγάυβο μ, 1112. 

Ὀτγδτῶρ, ἰξοογαῖ 5. ὀρογα 1. 4 
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δ0 Υἱ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (19) 

χεῖρον Σιφνίων, πεπαιδευμένον δ᾽ ὁμοίως αὑτῷ χαὶ τεθραμμένον. ὥστ᾽ 
οὐκ οἶδ᾽ ὅπως ἂν μᾶλλον κατὰ τὸν νόμον ἔπραξεν, ὃς τοὺς ὁμοίους 

χελεύει παῖδας εἰσποιεῖσϑαι. λαβὲ δή μοι χαὶ τὸν Κείων νόμον, χαϑ᾿ 
ὃν ἡμεῖς ἐπολιτευόμεϑα. 

ΝΟΜΟΣ, 

(ς΄.) Εἰ μὲν τοίνυν, ὦ ἄνδρες Αἰγινῆται, τούτοις μὲν τοῖς νόμοις 

ἠναντιοῦντο, τὸν δὲ παρ᾽ αὑτοῖς χείμενον σύνδιχον εἶχον, ἧττον ἄξιον 
ἣν ϑαυμάζειν αὐτῶν ᾿ νῦν δὲ χἀχεῖνος ὁμοίως τοῖς ἀνεγνωσμένοις κεῖται. 

χαί μοι λαβὲ τὸ βιϑλίον. 

ΝΟΜΟΣ. 

(ζ΄.) Τί οὖν ὑπόλοιπόν ἐστιν αὐτοῖς, ὅπου τὰς μὲν διαϑύχας αὐτοὶ 

προσομολογοῦσιν Θρασύλοχον καταλιπεῖν, τῶν δὲ νόμων τούτοις μὲν 
οὐδείς, ἐμοὶ δὲ πάντες βοηϑοῦσιν, πρῶτον μὲν ὁ παρ᾽ ὑμῖν τοῖς μέλλου- 
σιν διαγνώσεσθαι περὶ τοῦ πράγματος, ἔπειϑ᾽ ὁ Σιφνίων, ὅϑεν ἦν ὁ 

τὴν διαϑήχην χαταλιπών, ἔτι δ᾽ ὃ παρ᾽ αὐτοῖς τοῖς ἀμφισβητοῦσι χεί- 
ιὉ6 μενος; χαίτοι τίνος ἂν ὑμῖν ἀποσχέσϑαι δοχοῦσιν, οἵτινες ζητοῦσι πεί- 

10 

1 ει 

ϑειν ὑμᾶς, ὡς χρὴ τὰς διαϑήχας ἀχύρους ποιῆσαι τῶν μὲν νόμων οὕτως 

ἐχόντων, ὑμῶν δὲ κατ᾽ αὐτοὺς ὁμωμοχότων ψηφιεῖσθαι; 
(η΄) Περὲ μὲν οὖν αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἱχανῶς ἀποδεδεῖχϑαι 

νομίζω ̓  ἵνα δὲ μηδεὶς οἴητα: μήτ᾽ ἐμὲ διὰ μιχρὰς προφάσεις ἔχειν τὸν 
χλῆρον μήτε ταύτην ἐπιειχῇ γεγενημένην περὶ Θρασύλοχον ἀποστερεῖ- 

Ρ 
“ 

νυ 

σθαι τῶν χρημάτων, βούλομαι καὶ περὶ τούτων εἰπεῖν. αἰσχυνϑείην γὰρ ἃ 

ἂν ὑπὲρ τοῦ τετελευτηχότος, εἰ μὴ πάντες πεισϑείητε, μὴ μόνον ὡς 

χατὰ τοὺς νόμους ἀλλ᾽ ὡς καὶ δικαίως ταῦτ᾽ ἔπραξεν. ῥᾳδίας δ᾽ ἡγοῦ- 

μαι τὰς ἀποδείξεις εἶναι. τοσοῦτον γὰρ διηνέγχαμεν, ὥσϑ'᾽ αὕτη μὲν ἢ : 
χατὰ γένος ἀμφισβητοῦσα πάντα τὸν χρόνον διετέλεσεν χαὶ πρὸς αὐτὸν 

ἐχεῖνον χαὶ πρὸς Σώπολιν χαὶ πρὸς τὴν μητέρ᾽ αὐτῶν διαφερομένη καὶ 
δυσμενῶς ἔχουσα, ἐγὼ δ᾽ οὐ μόνον περὶ Θρασύλοχον καὶ τὸν ἀδελφόν, 
ἀλλὰ καὶ περὶ αὐτὴν τὴν οὐσίαν, ἧς ἀμφισβητοῦμεν, φανήσομαι πλεί- 
στου τῶν φίλων ἄξιος γεγενημένος. 

ἈΡΡΑΝΑΤΟΘΒ] 1 χεῖρον Γρτ.: οἱ, Ἂ. 61] χείρω Γι, Λ ς δαί Ο,, βοὰ οἵ, Βγβι56 
μ. 10 Οον. ΝΙ, μ. 909 ΥἹ, Ρ. 1098 --- 2 μᾶλλον ἂν οΟἸΪος. ΔΛ ς --- χελεύεξι τοὺς 

ὁμοίους ΟΟ]]ΟΟ. Λ ς -- ὃ δὴ μοι] δὲ ἧς .-.-- κείων Β5. Β8. Β]. ({δύῖιπὶ οἷ. ΝΆ ΟΥ μ. 84}} 

χίων Γ ΑἸά., κίον ΛΝ. --- 4 ἡμεῖς] πάλιν ΛΝ, ΑἸ. 81. (ἀρρϑῃᾷ.) --- ὶ 14, 8. αὐτὸν Λ 

-- 9 λάβε μο: οΟἸΪος, ἡ Ξ --- ἃ 1ὅ,. 1] ἐστιν οηι. ΛΞ --- διαϑήχας μὲν σοΙ]ος, Λ ς 0. 

-τ 12 τούτοις! ταύτῃ ΛΞ --- 18 (μόνω) πάντες Λ --- 10 καίτοι] καὶ ἡ ς --- 15 κατὰ τούτους 
Λς-- 816. 19 ἀποξεδεῖχϑαί (μοι) ΛΞ (Ξ-- 1119. Λ, βοὰ οὖ Υ 33, Χ ΧΙ 200) --- 91 περὶ} 

πρὸς Λ ς -- 38 πεισϑήσεσθε ΛΝ. ΑἸὰ, Ο, (ἀρμεηκ.) --- ἃ 11, 25. τοσούτω Λ ς οἵ, Καὶ! 
ΑΙ ρῥ. 839 ἡ. 3 --- ὥστ᾽ αὑτὴ ΔΛ ς δηΐθ (, 

"Φ ὡῳ" 



ΑἸΓΙΝΗΤΙΚΟΣ δ1 

(ὃ) Καὶ περὶ μὲν τῶν παλαιῶν πολὺ ἂν ἔργον εἴη λέγειν "ὅτε 

δὲ Πασῖνος Ιάρον χατέλαβεν, ἔτυχεν αὐτοῖς ὑπεχχείμενα τὰ πλεῖστα 
885 τῆς οὐσίας παρὰ τοῖς ξένοις τοῖς ἐμοῖς " [1 φόμεϑα γὰρ μάλιστα ταύτην 

᾿ 

- 
"τ 

[1 

ω 

τὴν νῆσον ἀσφαλῶς ἔχειν. ἀπορούντων δ᾽ ἐχείνων χαὶ νομιζόντων αὔτ᾽ 

ἀπολωλέναι, πλεύσας ἐγὼ τῆς νυχτὸς ἐξεχόμισ᾽ αὐτοῖς τὰ χρήματα, 

χινδυνεύσας περὶ τοῦ σώματος ̓  ἐφρουρεῖτο μὲν γὰρ ἣ χώρα, συγκατει- 
ληφότες δ᾽ ἦσάν τινες τῶν ἡμετέρων φυγάδων τὴν πόλιν, οἵ μιᾶς ἣμέ- 
ρας ἀπέχτειναν αὐτόχειρες γενόμενο: τὸν πατέρα τὸν ἐμὸν χαὶ τὸν ϑεῖον 

χαὶ τὸν χηδεστὴν χαὶ πρὸς τούτοις ἀνεψιοὺς τρεῖς. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδέν 

με τούτων ἀπέτρεψεν, ἀλλ᾽ ᾧχόμην πλέων, ἡγούμενος ὁμοίως με δεῖν 
ὑπὲρ ἐχείνων χινδυνεύειν ὥσπερ ὑπὲρ ἐμαυτοῦ. (:..) Μετὰ δὲ ταῦτα 

φυγῆς ἡμῖν γενομένης ἐκ τῆς πόλεως μετὰ τοιούτου ϑορύβου καὶ δέ- 
ουξ, ὥστ᾽ ἐνίους χαὶ τῶν σφετέρων αὐτῶν ἀμελεῖν, οὐδ᾽ ἐν τούτοις τοῖς 

χαχοῖς ἠγάπησα, εἰ τοὺς οἰχείους τοὺς ἐμαυτοῦ διασῷσαι δυνηϑείην, 

ἀλλ᾽ εἰδὼς Σῴπολιν μὲν ἀποδημοῦντα, αὐτὸν δ᾽ ἐχεῖνον ἀρρώστως δια- 
χείμενον, συνεξεχόμισ᾽ αὐτῷ χαὶ τὴν μητέρα χαὶ τὴν ἀδελφὴν καὶ τὴν 
οὐσίαν ἅπασαν. καίτοι τίνα δικαιότερον αὐτὴν ἔχειν ἢ τὸν τότε μὲν 
συνδιασῴσαντα, νῦν δὲ παρὰ τῶν χυρίων εἰληφότα; 

(ια΄.) Τὰ μὲν τοίνυν εἰρημέν᾽ ἐστὶν ἐν οἷς ἐχινδύνευσα μέν, φλαῦ- 
ρον δ᾽ οὐδὲν ἀπέλαυσα ᾿ ἔχω δὲ χαὶ τοιαῦτ᾽ εἰπεῖν, ἐξ ὧν ἐχείνῳ χαρι- 
ζόμενος αὐτὸς ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιέπεσον. (ιβ΄) Ἐπειδὴ 
γὰρ ἤλθομεν εἰς Μῆλον, αἰσϑόμενος ὅτι μέλλοιμεν αὐτοῦ χαταμένειν, 
ἐδεῖτό μου συμπλεῖν εἰς Τροιζῆνα καὶ μηδαμῶς αὐτὸν ἀπολιπεῖν, λέγων 
τὴν ἀρρωστίαν τοῦ σώματος καὶ τὸ πλῆϑος τῶν ἐχϑρῶν, χαὶ ὅτι χω- 

οἷς ἐμοῦ γενόμενος οὐδὲν ἕξοι χρῆσϑαι τοῖς αὑτοῦ πράγμασιν. φοβου- 

μένης δὲ τῆς μητρός, ὅτι τὸ χωρίον ἐπυνθάνετο νοσῶδες εἶναι, χαὶ τῶν 

ξένων συμβουλευόντων αὐτοῦ μένειν, ὅμως ἔδοξεν ἡμῖν ἐχείνῳ χαρι- 
στέον εἶναι. χαὶ μετὰ ταῦτ᾽ οὐχ ἔφϑημεν εἰς Τροιζῆν᾽ ἐλϑόντες καὶ 
τοιαύταις νόσοις ἐλήφϑημεν, ἐξ ὧν αὐτὸς μὲν παρὰ μιχρὸν ἧλθϑον ἀπο- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙᾺ]) 18. Πασῖνος Πατρ. ν. Πασίνους (ομὶ(. ΗἨδγροοτ, οἱ ϑϊά. 5, 
γν. Πασῖνος). 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒῚ 8 18. Ξ 1 πολὺν (οἴη. ἄν) ΓρΥ., πολὺ ΘΟΙΤ. ὃ --- 3 πασῖνος 

πάρον Γ οἵ, ΗδΥρ.} πᾶσιν οὺς παρὼν Λ ς δηΐο Α. (ἀρροῃκ.) --- ὃ ταύτην μάλιστα 

τῶν νήσων (00Υ7. 4, νησῶν μγ.) ΔΦ --- 4 αὐτ᾽ Γ τ, ταῦτ᾽ ΟΟΥΓ, 4 -- ὃ ἀπολωλεχένα:ι 

Λε -- 819. 8 τὸν (τ) πατέρα Λ οἰ, οὖ, 8 88, ΥΠῚΠῚ ΤΙ. Χ τὸ, ΧΗ δῦ, ΧΙΠΕ 1, δὺ 15 
-- 830. 19 τοσούτου ἃς Β. ΒΒ, -- 18 ἀμελεῖν αὐτῶν ΟΟἸ]ού, Λ ς --- 14. οἰκέτας Γ ΒΆ8. 

(Ρ. {Π1|1) --- 1ἸΤ ἔχειν {(προσήχε!) Δς -τ 18 νυνὶ Λς οἵ, )΄ὰ ὃ 3. -- ὶ 91. 19 εἴρη- 
μένα {ταῦτ᾽ Λς Β5. -- 39 ἦλθον ΛΝ. ΑἸΙα. 88. -- 223. μοὺ] ἡμῶν Λ ς --- 398. αὑτοῦ 

ΓΆᾺ. 5η.] αὐτοῖς ΛΜ. ΑἸὰ. -- 8 95,38 εἰς Γργτ., ἐς στ, 4. 
ἀν 
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θανεῖν, ἀδελφὴν δὲ χόρην τετραχαιδεχέτιν γεγονυῖαν ἐντὸς τριάχονθ 
ἡμερῶν χατέϑαψα, τὴν δὲ μητέρ᾽ οὐδὲ πένϑ'᾽ ἡμέραις ἐκείνης ὕστερον. 
Ι καίτοι τίν᾽ οἴεσϑέ με γνώμην ἔχειν τοσαύτης μοι μεταβολῆς τοῦ βίου 
γεγενημένης; ὃς τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ἀπαϑὴς ἣν χκαχῶν, νεωστὶ δ᾽ 
ἐπειρώμην φυγῆς χαὶ τοῦ παρ᾽ ἑτέροις μὲν μετοιχεῖν, στέρεσθαι δὲ τῶν Ὁ 

ἐμαυτοῦ, πρὸς δὲ τούτοις ὁρῶν τὴν μητέρα τὴν ἐμαυτοῦ καὶ τὴν ἀδελ- 
φὴν ἐχ μὲν τῆς πατρίδος ἐκπεπτωχυίας, ἐπὶ ξένης δὲ χαὶ παρ᾽ ἀλλο- 
τρίοις τὸν βίον τελευτώσας. ὥστ᾽ οὐδεὶς ἄν μοι δικαίως φϑονήσειεν, εἴ 
τι τῶν Θρασυλόχου πραγμάτων ἀγαϑὸν ἀπολέλαυχα ̓  καὶ γὰρ ἵνα χαρι- 
σαίμην ἐχείνῳ, χατοιχισάμενος ἐν Τροιζῆνι τοιαύταις ἐχρησάμην συμ- 

φοραῖς, ὧν οὐδέποτ᾽ ἂν ἐπιλαϑέσϑαι δυνηϑείην. 
(γ΄) Καὶ μὴν οὐδὲ τοῦϑ᾽ ἕξουσιν εἰπεῖν, ὡς εὖ μὲν πράττοντος 

Θρασυλόχου πάντα ταῦϑ᾽ ὑπέμενον, δυστυχήσαντα δ᾽ αὐτὸν ἀπέλιπον" 
ἐν αὐτοῖς γὰρ τούτοις ἔτι σαφέστερον χαὶ μᾶλλον ἐπεδειξάμην τὴν εὖ- 
γοιαν, ἣν εἶχον εἰς ἐχεῖνον. ἐπειδὴ γὰρ εἰς Αἴγιναν κατοιχισάμενος 

ἠσϑένησεν ταύτην τὴν νόσον, ἐξ ἤσπερ ἀπέϑανεν, οὕτως αὐτὸν ἐϑερά- 
πευσα, ὡς οὐχ οἵδ᾽ ὅστις πώποθ᾽ ἕτερος ἕτερον, τὸν μὲν πλεῖστον τοῦ 

χρόνου πονήρως μὲν ἔχοντα, περιιέναι δ᾽ ἔτι δυνάμενον, ἐξ μῆνας δὲ 

συνεχῶς ἐν τῇ κλίνῃ χείμενον. χαὶ τούτων τῶν ταλαιπωριῶν οὐδεὶς 
τῶν συγγενῶν μετασχεῖν ἠξίωσεν, ἄλλ᾽ οὐδ᾽ ἐπισχεψόμενος ἀφίχετο πλὴν 

τῆς μητρὸς καὶ τῆς ἀδελφῆς, αἵ πλέον ϑάτερον ἐποίησαν ̓  ἀσϑενοῦσαι 

γὰρ ἦλθον ἐκ Τροιζῆνος, ὥστ᾽ αὐταὶ ϑεραπείας ἐδέοντο. ἀλλ᾽ ὅμως 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 28. ὁρῶν τὴν μητέρα... ἐχπεπτωχυίας Ργίβο, ΧΥΠῚ 114 

- ὃ 94, ἐν αὐτοῖς... τὴν εὔνοιαν Ρυΐξο. ΧΥ͂ΙΙ 109, 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒΊ 1 τέτταρα χαὶ δέχ᾽ ἔτη (ΡΟΪΠῸΧ 1 58) ΔΛ ς Βγάαμθο μ᾿, 8,8: 

νου θοτἢ οοηβίγαοιο οο ἰοἷ5 Γ ἀρὰ οταίουοβ ἔδυ βίῃ] τ 5. (οὗ, [586. ΤΥ 8. Ὁ] 
τρί ἔτη ΒΥΔΠΒ6) --- 59 ἐχείνης οἵη. ἡ ς -- ὃ 98, 4. εἴην Λ ς απίο ᾧ. -- ὃ μὲν 0]. 

ὡς --- ὃ τὴν ἑαυτοῦ Ῥεῖβο,, τὴν αὑτοῦ 5, Β]. ΚΘ] ΑἹ». 104, βορὰ οἷ, ὈΥτο μ. 

δά οἱ δῦ (011. ΠΕ 08, ΧΗ 81 -- Ἰ ἐχπεπτωκχυῖαν Ῥτγίξο, --- ξένης δὲ Γ᾽ οἱ, ΒΒ5.}] δὲ 
ξένης ΟΟἸ]ος, ΔΛ οὐ. --- 10 μετοικισάμενος ΔΛ Μ. ΑΙὰ. Ο, ΝΑΡοΥ μ. 78 (ἀρρθημ.) -- 
τοσαῦταις ᾿ς -- 11 δυνηϑείην ΓΡγ,, οὐδ᾽ εἰ πάνυ βουλοίμην ἴπ τὴρ. δὐὰ, 5. -- 
Β 94, 12 τοῦτο (7) Δ ς δε οἵ, ΕΥΟ  θΘ σου - ΟΘΌΔΕΘΥ μ. 9521 -- 18 ταῦτα πάνθ᾽ 

ὑπέμεινα ΛΞ 56} οἵ, δ, ΠΙ μ. ὅ80 1Κ᾽ μ. 8417 --- 14. ἐπεδειξάμην ΛΞ Β. Β5. ΚΟΙΙ 

ΑΙ μ. 131 --- ἐπέδειξα μὲν Γ] ἐνεδειξάμην Ῥγΐδο. καο, Καὶ} ]. ο., ἐνεπεξειξάμην Ῥυῖδο, 
560, Ηοτίχ Β8. ΒΙ. --- 15 αἴγινα Δ ρμγτ., ν Δ΄. 4 -- κατοικησάμενος ἡ ς δηΐα Ὁ, -- 

10 ἧς (ομ. περ) ἡ ς --- ΤΙ ὅστις] εἴ τις (ἄλλος) Λς -- τὸν μὲν Β, 5.4.}] τὸν Γ, τὸ 

μὲν ᾿ς -- 8 ἔτι] οὗ ᾿ς -- δὲ μῆνας (οἸΙ]ος, Δ ς Β, δέν, ΚΒ μ. 39 π., ὁογτ, δ 4. 

δὲν. ΠΥ μ᾿. 840 --- 8 9ὅ, 90 συγγενῶν] ταλαιπορίων Γ ργ,, ταλαιπώρων ὁΟΥ. 1 -- 

22 ὥστ᾽ (ὥστε Γ μ᾽.) αὐταὶ Γ γυ. Λ μὲ. Νὴ. 858..}] ὥσϑ᾽ αὗταὶ ΔΛ Μ. τε ὥστε αὗται 

Γ, ΑἸὰ. 
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ἐγώ, τοιούτων τῶν ἄλλων περὶ αὐτὸν γεγενημένων, οὐχ ἀπεῖπον οὐδ᾽ 
ἀπέστην ἀλλ᾽ ἐνοσήλευον αὐτὸν μετὰ παιδὸς ἐνός " οὐδὲ γὰρ τῶν οἶχε- 

τῶν οὐδεὶς ὑπέμεινεν. χαὶ γὰρ φύσει χαλεπὸς ὧν ἔτ: δυσχολώτερον διὰ 
τὴν νόσον διέχειτο, ὥστ᾽ οὐχ ἐχείνων ἄξιον ϑαυμάζειν, εἰ μὴ παρέμενον, 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ὅπως ἐγὼ τοιαύτην νόσον ϑεραπεύων ἀνταρχεῖν ἐδυ- 

γάμην ̓  ὃς ἔμπυος μὲν ἣν πολὺν χρόνον, ἐχ δὲ τῆς χλίνης οὐχ ἐδύνατο 
χινεῖσθαι, τοιαῦτα δ᾽ ἔπασχεν, ὥσϑ᾽ ἡμᾶς μηδεμίαν ἡμέραν ἀδαχρύτους 
διαγαγεῖν, ἀλλὰ ϑρηνοῦντες διετελοῦμεν καὶ τοὺς πόνους τοὺς ἀλλήλων 
χαὶ τὴν φυγὴν χαὶ τὴν ἐρημίαν τὴν ἡμετέραν αὐτῶν. χαὶ ταῦτ᾽ οὐδένα 

χρόνον διέλειπεν " 1 οὐδὲ γὰρ ἀπελϑεῖν οἷόν τ᾽ ἣν ἣ δοχεῖν ἀμελεῖν, ὅ 
μο: πολὺ δεινότερον ἣν τῶν χαχῶν τῶν παρόντων. 

(.2.) Ἐβουλόμην δ᾽ ἂν ὑμῖν οἷός τ᾽ εἶναι ποιῆσαι φανερόν, οἷος 
περὶ αὐτὸν ἐγενόμην οἶμαι γὰρ οὐδ᾽ ἂν τὴν φωνὴν ὑμᾶς ἀνασχέσϑαι 
τῶν ἀντιδίχων. νῦν δὲ τὰ χαλεπώτατα τῶν ἐν τῇ ϑεραπείᾳ χαὶ δυσχε- 

ρέστατα χαὶ πόνους ἀηδεστάτους ἔχοντα γχαὶ πλείστης ἐπιμελείας δεη- 

ψέντ᾽ οὐχ εὐδιήγητ᾽ ἐστίν. ἀλλ᾽ ὑμεῖς αὐτοὶ σχοπεῖτε, μετὰ πόσων ἂν 
τις ἀγρυπνιῶν χαὶ ταλαιπωριῶν τοιοῦτον νόσημα τοσοῦτον χρόνον ϑερα- 
πεύσειεν. ἐγὼ μὲν γὰρ οὕτω χαχῶς διετέϑην, ὥσϑ'᾽ ὅσοι περ εἰσῆλϑον 

τῶν φίλων, ἔφασαν δεδιέναι, ἡ χἀγὼ προσαπόλωμα:, χαὶ συνεβούλευόν 

μοι φυλάττεσθαι, λέγοντες ὡς οἱ πλεῖστοι τῶν ϑεραπευσάντων ταύτην 

τὴν νόσον αὐτοὶ προσδιεφϑάρησαν. πρὸς οὺς ἐγὼ τοιαῦτ᾽ ἀπεχρινάμην, 

ὅτι πολὺ ἂν ϑᾶττον ἑλοίμην ἀποθανεῖν ἢ ᾿χεῖνον περιιδεῖν δι᾿ ἔνδειαν 
τοῦ ϑεραπεύσοντος πρὸ μοίρας τελευτήσαντα. 

(1ι.) Καὶ τοιούτῳ μοι γεγενημένῳ τετόλμηχεν ἀμφισβητεῖν τῶν 
χρημάτων ἢ μηδ᾽ ἐπισχέψασια:ι πώποτ᾽ αὐτὸν ἀξιώσασα, τοσοῦτον μὲν 
χρόνον ἀσϑενήσαντα, πυνϑανομένη δὲ χαϑ᾽ ἐχάστην (τὴν) ἡμέραν, ὡς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 31. ἀδαχρύτους ΡΟ]]. ΠῚ 68. 

ΑΡΡΛΕΑΤΟΒΙἫ οὐχ ἀπέστην οὐδ᾽ ἀπεῖπον Ἑ“0]1ος. ἡ ς --- ξὶ 36, 3. ὑπέμεινεν 

Δρτ. ΒΙ.] ὑπέμενεν ΓΒ, ΒΒ. ΒΒ. --ο ὃ ἀνταρχεῖν ἠδυνάμην ΓΒ. 54., ἐδυνάμην αὐταρ- 

χεῖν ἣς δηΐε Ο,, πὶ ὁοττ, ἐδυνάμην ἀνταρχεῖν οἵ', δέν, ΤΥ̓́᾿. 369 ῃ, --- δ ὡς (δοτΥ. 
Ν᾽. 54ᾳ.) ἔμπυος μὲν {(ἐμεῖν) ((0], Ἦ δὲ. Α΄. Ο΄,, ἐμῶν οἱ. 1.) ἣν ἣ ς --- ἠδύνατο 

ΓΟ. βη. -- 8 37, τ δὲ πάσχειν Γ᾽ --α ὥστε μηδεμίαν ἡμέραν ἡμᾶς Θ0]1ος, ἡ ς -- 

ἀδαχρυτὶ (οχ ΧΚΥ 47) Λ ς Βτδιιβα Ρ. 810, βοὰ οἵ. ΧΗ δ8, ΧΙΝ 1521, 161 -- 8 διά- 

γεῖν ΛΞΒΙ. -- 10 διέλιπεν ΛεΞΒ. ΒΒ. --- ἢ] μοι τοῦ μὴ Λς -- ὃ ἐμοῖ (..) ΓΒ. ΒΒ. 

π΄ 11] παρόντων (Ποπιοροί.) οπ,. Γ᾽ ΡΓ., ἐμῶν δ4., 4 .-- ὶ 95, 12 οἷόν τ᾽ ἧς -- 

16 ξαυτοὶ Λ --- σκοπεῖσϑε ἡ ςΞ βοᾷ οἵ, δέτγ. ΠῚ ῃ. 11 --- ἂν τις ρμοβί 17 ϑεραπεὺ- 

σεῖεν (σΟἸ]]ος. Λς -- 11 τοιοῦτο Λ .-- ὶ 39, 18 περ] πότ᾽ ἧς -- 19 δεδιένα: ἔφασαν 

ΟΟἸ]ος. ΑΞ --- 390 οἱ οἵη, ἡ ς 56] οἵ, δέν. ΤΥ ρ. 3602 -- Ὡ1| προδιεφϑάρησαν ἡ -- 

28 τελευτήσαντα Γ ᾿Γ., γρ. ἀπελθόντα ἴῃ πιρ. ὃ --- ὶ 80. 26 τὴν οπι. ΓΛ-Β,, «ἀή. 

δά. ἢο. οἴ, Βαίίον δὰ Ῥαηθς. ὃ 29 ΚΟΙΙ ΑἹ ῥ. 135,86 οἱ δὶ ΧΙΥ 31. 
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διέχειτο, ῥα δίας δ᾽ οὔσης αὐτῇ τῆς πορείας. εἶτα νῦν αὐτὸν ἀδελφίζειν 
ἐπιχειρήσουσιν, ὥσπερ οὐχ ὅσῳ ἂν οἰχειότερον προσείπωσιν τὸν τεῦνε- 

ὦτα, τοσούτῳ δόξουσαν αὐτὴν μείζω χαὶ δεινότερ᾽ ἐξαμαρτεῖν ἥτις οὐδ᾽ 
ἐπειδὴ τελευτᾶν ἔμελλε τὸν βίον, ὁρῶσα τοὺς πολίτας τοὺς ἡμετέρους, 

ὅσοι περ ἧσαν ἐν Τροιζῆνι, διαπλέοντας εἰς Αἴγιναν, ἵν᾽ αὐτὸν συγχα-: 
ταϑάψειαν, οὐδ᾽ εἰς τοῦτον τὸν χαιρὸν ἀπήντησεν, ἀλλ᾽ οὕτως ὡμῶς καὶ 
σχετλίως εἶχεν, ὥστ᾽ ἐπὶ μὲν τὸ κῆδος οὐχ ἠξίωσεν ἀφιχέσϑαι, τῶν δὲ 
χαταλειφϑέντων, οὐδὲ δέχ᾽ ἡμέρας διαλιποῦσα, ἦλθεν ἀμφισβητοῦσα, 
ὥσπερ τῶν χρημάτων ἀλλ᾽ οὖχ ἐχείνου συγγενὴς οὗσα. καὶ εἰ μὲν 

ὁμολογήσει τοσαύτην ἔχϑραν ὑπάρχειν αὑτῇ πρὸς ἐχεῖνον, ὥστ᾽ εἰκότως 
ταῦτα ποιεῖν, οὖχ ἂν χαχῶς εἴη βεβουλευμένος, εἰ τοῖς φίλοις ἐβουλήϑη 
μᾶλλον ἢ ταύτῃ τὴν οὐσίαν καταλιπεῖν ̓  εἰ δὲ μηδεμιᾶς [[ οὔσης διαφο- 
ρᾶς οὕτως ἀμελὴς καὶ χαχὴ περὶ αὐτὸν ἐγένετο, πολὺ ἂν διχαιότερον 

στερηϑείη τῶν αὑτῆς ἢ τῶν ἐχείνου χληρονόμος γίγνοιτο. ἐνθυμεῖσϑε 

δ᾽ ὅτι τὸ μὲν ταύτης μέρος οὔτ᾽ ἐν τῇ νόσῳ ϑεραπείας ἔτυχεν οὔτ᾽ ἅπο- 
ϑανὼν τῶν νομιζομένων ἠξιώϑη, δι᾽ ἐμὲ δ᾽ ἀμφότερα ταῦτ᾽ αὐτῷ γεγέ- 
νηται. καίτοι δίχαιόν ἐστιν ὑμᾶς τὴν ψῆφον φέρειν, οὐχ εἴ τινες γένε: 

μέν φασι προσήχειν, ἐν δὲ τοῖς ἔργοις ὅμοιοι τοῖς ἐχϑροῖς γεγόνασιν, 

ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ὅσοι μηδὲν ὄνομα συγγενείας ἔχοντες οἰχειοτέρους 

σφᾶς αὐτοὺς ἐν ταῖς συμφοραῖς τῶν ἀναγχαίων παρέσχον. 
(:ς΄.) Λέγουσι δ᾽ ὡς τὰς μὲν διαϑήχας οὖχ ἀπιστοῦσιν Θρασύλοχον 

χαταλιπεῖν, οὐ μέντοι χαλῶς οὐδ᾽ ὀρϑῶς φασὶν αὐτὰς ἔχειν. καίτοι, ὦ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] καὶ 80. ἀδελφίζειν Ἡρτηλομ, περὶ δι: ΗΠ. τ, ΠῚ 856. ὃ (μοδη. 

5166]. 6101. ἰπ θυμόν: ΕΠ. ατ. ΥἹ 889 Ἂ, Αηοη. ὅ6Π0]. ἴῃ Ηδτγπιος.: ἈΠ. ατ, 
ὙΠΟ Τ062 ΜΝ): ῬΟ]]. ΠῚ 34; Πδτρ. 8. ν. (Ῥῃοί,, δυ14., Ζοηδτ., Οτάμ. Δ. Οχ. Π{488, 

11; Βδομηι. ἀπ. τ. 1 31,99; Εἴγῃι. Μ. 16,13; Ογαπι. ἢ. Ῥατγ, ΕΥ̓͂ 94) --- 8.81. ὥσπερ 

τῶν... οὖσα ΟἸ6πη). Αἴοχ., βίγοιῃ. ἯΙ 21 μ. 748 Ρ, ε] ν᾽ ἀθ8 Τγϑίδο {γὰρ ΠΙ ΘΓ }}Π|. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒΊ] 1 δ᾽ οπι. Γ --- ἀδελφίζειν αὑτὸν Θ0]10ς, Λ ς --α ῶ ὥσπερ] ὥστε Λ 

-- ὅσῳ {περ ἂν ρῥτορίογ ἰδίιπι Β5. (46 ἰδία Ρ. 117) Β]. ΒΟ πθθ Ρ. 2225. 6 8116 
Ρ». 8; 5604 ᾿βοογαίθβ ἰδέαι οὐπ) ἄν ἰΟ]Θγαν βδο νἱ ἀθίαν οἵ. ἃ 44, Π|18, ΓΧ 81], 

ΧΙΓΘῚ, ΧΙΧΣ 1817, 918, 380, ΧΧΙ 58, 126; ἀδ περ ἱπίθυροϊαίο οἵ. δὰ ὃ 46 -- ὃ δόξουσιν 

(εἰ. σοττ, 0.) εἰς αὐτὸν Λ ς --- ἐξαμαρτάνειν Λ 5 -- - ἃ 81, οὐδ᾽ ομῃ. ΛΞ --- 4 ἐτελεύτα 

τὸν βίον (ἢ) Λς --- ἤμελλε ΓΒ. 584. --- ἰ ἠξίωσε γενέσθαι: Λ ΜΝ. ΑἸ. Ο. (ἀρροη.) --- 
8 ἀμφισβητήσασα ΛΜ. (ἀρροπά.), 564. οἵ, δίτ, Πρ. 338 -- 9. ουχεῖνου ΛΉΓ., οὐχ 
ἐχεβίνου ΘΟΥΓ, 4 --- 8ὶ 89, 11 μᾶλλον ἐβουλήϑη (.)} Φ0Ι100. ΓΒ. ΒΒ. --- ἡβουλήϑη 

Λ ς Ββ. ΒΙ]. -- 1ῷ εἰ δὲ μιᾶς Γ τ. (μηῦβ οα!. ΡΤΟΡίου Ποπιοθοί.), ΟΟΥΤ. 4 --- διαφορᾶς 
οὔσης (ΟἸἴος, Λ οαά, (Ἰδοξῖο πον) --- 18 πολὺ ἂν (δήπου ΛΞ Πο. ΒΒ. ΒΙ]. ΤΟ ΠΟ βοΥ- 

Θεθδιοῦ Ρ. 480, 564 οἵ, δϑίτ. ΚΒ μ. 601 (011. ΥΙ 18, ΧΙΝ 188, ΧΙΧ 88, 298 -- 
14. γένοιτο ΛΞ Β. ΒΒ. -- 8ὶ 38, 15 νήσῳ ΛΝ. ΑἸὰ, --- 16 ἀμφότερ᾽ αὐτῷ ταῦτα 

(Ο]Ϊος. Λς -- 11 ὑμᾶς ἐστ! ΘΟ]1ο06. Λ ς βορὰ οἵ, Βίγ, ΠΙῚ ἡ. 808 --- 18 προσήχειν φασὶν 

ΟΟἸΪος. ΛΞ --- 19 μὴδ᾽ ὄνομα ἡς -- 8ὶ 84, 922 φασὶν οὁηι. ΛΞ, 
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ἄνδρες Αἰγινῆτα!, πῶς ἂν τις ἄμεινον ἢ μᾶλλον συμφερόντως περὶ τῶν 
αὑτοῦ πραγμάτων ἐβουλεύσατο; ὃς οὔτ᾽ ἔρημον τὸν οἶχον χατέλιπεν, 

τοῖς τε φίλοις χάριν ἀπέδωχεν, ἔτι δὲ τὴν μητέρα χαὶ τὴν ἀδελφὴν οὐ 

μόνον τῶν αὑτοῦ χυρίας ἀλλὰ χαὶ τῶν ἐμῶν χατέστησεν, τὴν μὲν ἐμοὶ 

συνοιχίσας, τῇ δ᾽ δόν μ᾽ εἰσποιήσας: ἄρ᾽ ἂν ἐχείνως ἄμεινον ἔπραξεν, 
εἰ μήτε τῆς μητρὸς τὸν ἐπιμελησόμενον κατέστησεν, μήτ᾽ ἐμοῦ μηδεμίαν 
μνείαν ἐποιήσατο, τὴν δ᾽ ἀδελφὴν ἐπὶ τῇ τύχῃ κατέλιπεν, χαὶ τὸν οἶχον 
ἀνώνυμον τὸν αὑτοῦ περιεῖδεν γενόμενον: 

(ιζ..) ᾿Αλλὰ γὰρ ἴσως ἀνάξιος ἣν ὑὸς εἰσποιηϑῆναι Θρασυλόχῳ 
χαὶ λαβεῖν αὐτοῦ τὴν ἀδελφήν. ἀλλὰ πάντες ἂν μαρτυρήσειαν Σίφνιοι 
τοὺς προγόνους τοὺς ἐμοὺς χαὶ γένει χαὶ πλούτῳ χαὶ δόξῃ χαὶ τοῖς 
ἄλλοις ἅπασιν πρώτους εἶναι τῶν πολιτῶν. τίνες γὰρ ἢ μειζόνων ἀρ- 

χὼν ἠξιώϑησαν, ἢ πλείω χρήματ᾽ εἰσήνεγχαν, ἢ χάλλιον ἐχορήγησαν, 
ἢ μεγαλοπρεπέστερον τὰς ἄλλας λῃτουργίας ἐλῃτούργησαν; ἐχ ποίας 

δ᾽ οἰχίας τῶν ἐν Σίφνῳ πλείους βασιλεῖς γεγόνασιν; ὥστε Θρασύλοχός 
τε, εἰ χαὶ μηδὲ πώποτ᾽ αὐτῷ διελέχϑην, εἰχότως ἂν ἐβουλήϑη μοι διὰ 
ταῦτα δοῦναι τὴν ἀδελφήν, ἐγώ τε, εἰ χαὶ μηδέν μο: τούτων ὑπῆρχεν, 
ἀλλὰ φαυλότατος ἣν τῶν πολιτῶν, διχαίως ἂν παρ᾽ αὐτοῦ διὰ τὰς εὐερ- 
γεσίας τὰς εἰς ἐχεῖνον τῶν μεγίστων [ ἠξιώϑην. 

(1η..) Οἴμαι τοίνυν αὐτὸν καὶ Σωπόλιδι τῷ ἀδελφῷ μάλιστα χεχα- 

οἶσϑα: ταῦτα διαϑέμενον. χαὶ γὰρ ἐχεῖνος ταύτην μὲν ἐμίσει καὶ χαχό- 
νοῦν τοῖς αὑτοῦ πράγμασιν ἡγεῖτο, ἐμὲ δὲ περὶ πλείστου τῶν αὑτοῦ 

φίλων ἐποιεῖτο. ἐδήλωσε δ᾽ ἐν ἄλλοις πολλοῖς χαὶ ὅτ᾽ ἔδοξεν τοῖς συμ- 
φυγάσιν ἐπιχειρεῖν τῇ πόλει μετὰ τῶν ἐπιχούρων. αἱρεϑεὶς γὰρ ἄρχειν 
αὐτοχράτωρ ἐμὲ χαὶ γραμματέα προσείλετο χαὶ τῶν χρημάτων ἁπάντων 
ταμίαν χατέστησεν, χαὶ ὅτ᾽ ἐμέλλομεν χινδυνεύειν, αὐτὸς αὑτῷ με παρ- 

ἈΡΡΛΑΒΑΤΟΞΒΊ ὃ συνοικίσας ΓΡΓ] συνοικήσας Γι ΛΝ. ΑἸά. δι, --- τῆς ἧς -- 
ὑόν ΓΛ οὐ, 864 οἴ, ΔΑ Υ 1] -- ἃ 80. ἄρα γὰρ ἐχεῖνος ᾿ς -- 7 5 τ᾽ Λ ςΒ. -- 

οἶχον τὸν αὐτοῦ (αὑτοῦ ς Π0.} ἀνώνυμον γενόμενον περιεῖδεν (1,,} ΟΟἸ]]οο. Λ ς 0. --- 8 86, 

ὃ υἱὸς ΓΛ, (αὶ οοπιροη. ἴῃ ΔΛ ΡΥ. 50 1ν 10) οὐπ., βοὰ οἵ, διὰ ΚΥ 11 --- 10 μαρτυ- 
ρήσειαν] λοιδορήσαιεν Γι, μοι δοίησαν ΒίΘΙΠΘΙΘΡ ἃ0. ΕἜΠῚ δηἰιηϑᾶάν. Ρ. 501 60]. 

ΡΙαῖ. Ῥῃδο, 100 Β Οᾶγπι. 168 Ὁ --- 18 κάλλιον ἐχορήγησαν] καλλίω χρήματ᾽ εἰσή- 

νέγχαν Γ᾽ (6χ δηΐθοθά,) --- 14 λειτουργίας ἐλειτούργησαν ΓΛ οἷά, δΔηΐα Β]. -- 

10 πλεῖστοι ᾿ς -- 8ὶ 87, ὥστε {(χαὶδ Λς δΔηίθ Ο, -- 16 ἡβουλήϑη ΓΟ. Β8. ΒΙ. --- 
11 μηδέν μοι τούτων] τούτων μηδὲν ΔΛ ς -- 18 ἀλλὰ (καὶ) ᾿ς - 8 88, 20 τῷ 

ἀδελφῷ) τἀδελφῷ σογγ. Β5. Β]., 46]. Β5. ἀθ ἰδία ψ. 80: ἴο {Π| τ νόσὸ ογϑίου [ιἰᾶ- 

ἴυτὰ οαπὶ τ συ]ο ἰοΙ]ογανίβϑα νἱἀδίατν οἵ, [ΣΧ 8ὅ, 86, 838], ΧΙΧ 110, 139. ΧΧΙῚ 80, 
6Ρ.ΠΠ 14. 1] -- 223 ἐνόμιζεν ΛΞ Β5. --- 33 ἄλλοις {(τ2) ΔΛ οὐκ, 5βεὰ εἴ, δὰ ὶ 19 

οἱ 8ίτ. ΤΥ ρ. 868 η. --- 34 ἄρχων ἡς --- ῶ5 προείλετο ἡ ς -- ἀπάντων οπι. ἡ ς βοὰ 

οὗ. δὲν. ΓΚ γ. 869 η. --- 36 ἡμέλλομεν ΓΒ. 84. 

95 

ΧΙΧ 5 

81 



56 ΥΙ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (9) 

89 ἐτάξατο. χαὶ σχέψασϑε, ὡς σφόδρ᾽ αὐτῷ συνήνεγχεν δυστυχησάντων 

40 

41 

43 

ΧΗΤΪ ᾿ 
ΟᾺΥ 

γὰρ ἡμῶν ἐν τῇ προσβολῇ τῇ πρὸς τὴν πόλιν χαὶ τῆς ἀναχωρήσεως 

οὐχ οἵας ἐβουλόμεϑα γενομένης, τετρωμένον αὐτὸν χαὶ βαδίζειν οὐ δυνά- 

μενον, ἀλλ᾽ ὀλιγοψυχοῦντ᾽ ἀπεχόμισ᾽ ἐπὶ τὸ πλοῖον μετὰ τοῦ ϑεράποντος 
τοὐμαυτοῦ, φέρων ἐπὶ τῶν ὥμων, ὥστ᾽ ἐχεῖνον πολλάχις χαὶ πρὸς πολ- 
λοὺς εἰπεῖν, ὅτι μόνος ἀνθρώπων αἴτιος ἣν αὑτῷ τῆς σωτηρίας. καίτοι 
τίς ἂν μείζων ταύτης εὐεργεσία γένοιτο; ἐπειδὴ τοίνυν εἰς Λυχίαν ἐχ- 

πλεύσας ἀπέϑανεν, αὕτη μὲν οὐ πολλαῖς ἡμέραις ὕστερον μετὰ τὴν 

ἀγγελίαν ἔϑυεν καὶ ἑώρταζεν χαὶ οὐδὲ τὸν ἀδελφὸν ἡἠσχύνετο τὸν ἔτ: 

ζῶντα, οὕτως ὀλίγον φροντίζουσα τοῦ τεϑνεῶτος, ἐγὼ δ᾽ ἐπένθησ᾽ αὐτόν, 

ὥσπερ τοὺς οἰχείους νόμος ἐστίν. καὶ ταῦτα πάντ᾽ ἐποίουν διὰ τὸν 

τρόπον τὸν ἐμαυτοῦ χαὶ τὴν φιλίαν τὴν πρὸς ἐχείνους, ἀλλ᾽ οὐ ταυτησὶ 
τῆς δίχης ἕνεχα οὐ γὰρ ᾧμην αὐτοὺς οὕτω δυστυχήσειν, ὥστ᾽ ἄπαιδας 
ἀμφοτέρους τελευτήσαντας εἰς ἔλεγχον χαταστήσειν, ὁποῖός τις ἕχαστος 

ἡμῶν περὶ αὐτοὺς ἐγένετο. 

(ι΄) Πρὸς μὲν οὖν Θρασύλοχόν τε χαὶ Σώπολιν ὡς αὕτη τε 
χἀγὼ διεχείμεϑα, σχεδὸν ἀχηχόατε᾽ τρέψονται δ᾽ ἴσως ἐπ᾽ ἐχεῖνον τὸν 

λόγον, ὅσπερ αὐτοῖς λοιπός ἔστιν, ὡς Θράσυλλος ὃ πατὴρ ὁ ταύτης 
, ἡγοῖτ᾽ ἂν δεινὰ πάσχειν, εἴ τίς ἐστιν αἴσϑησις τοῖς τεϑνεῶσιν περὶ τῶν 

ἐνθάδε Υἱγνομένων, δρῶν τὴν μὲν ϑυγατέρ᾽ ἀποστερουμένην τῶν χρη“: 
48 μάτων, ἐμὲ δὲ χληρονόμον ὧν αὐτὸς ἐχτήσατο γιγνόμενον. (χ΄) Ἐγὼ 

Η 

δ᾽ ἡγοῦμα: μὲν οὐ περὶ τῶν πάλαι τεϑνεώτων, ἀλλὰ περὶ τῶν ἔναγ- 
χος τὸν χλῆρον καταλιπόντων προσήχειν ἡμῖν τοὺς λόγους ποιεῖσϑαι. 
Θράσυλλος μὲν γάρ, οὔσπερ ἐβούλετο, τούτους χυρίους τῶν αὑτοῦ χατ- 

ἔλιπεν ̓  δίχαιον δὲ χαὶ Θρασυλόχῳ ταὐτὰ ταῦτ᾽ ἀποδοϑῆναι παρ᾽ ὑμῶν, 
χαὶ γενέσθαι διαδόχους τῆς χληρονομίας μὴ ταύτην, ἀλλ᾽ οἷς ἐχεῖνος 
διέϑετο᾽ οὐ μέντ᾽ ἄν μοι δοχῶ φυγεῖν οὐδὲ τὴν Θρασύλλου γνώμην. 
οἶμαι γὰρ ἂν αὐτὸν πάντων γενέσθαι ταύτῃ χαλεπώτατον διχαστήν, 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΞΒῚ 8ὶ 88.. 9 τὴν πόλιν] σίφνον ἃς --- 8 ἠβουλόμεϑα ΓΛ οαά. --- 
4 ἀλλὰ λειποψυχοῦντα ἧς --- ὃ τοὐμαυτοῦ Β5. Β]. εἴ. δ)ὰ 8 7] τοῦ ἐμαυτοῦ ΓΒ. Β8., 

τοῦ ἐμοττε ΛΓ, τοῦ ἐμοῦ ΘΟΥΤ. 4 ς --- 6 ἣν Γ: οἵ, Μοηδίθθον.7) εἴην ΔΛ οἀα, οἵ, δ 28 --- 

8 40. τ ταύτης μείζων ΟΟἸΪου, ᾿ς --- 10 δ᾽ ἐπένϑησ᾽ αὐτόν οἱ. Β, Β].] δεπενϑησα 

σαυτὸν ΓΉΏΓ., δεπενθήσας αὐτὸν ΘΟΤΓ, 3, ὃ᾽ ἐπένθουν αὐτὸν ἡ ς Β. ΒΒ. ΒΕ. -- αὶ 41. 

12 ταύτης ἡς οὗ δὲ 8 9 --- 14 ἡμῶν ἕκαστος ΘοΟἸ]οο. Λ ς ΠΟ. -- 15 ἐγένετο οπι. ΛΝ. 

ΑἸά. (ἀρρϑῃᾷ.) --- 8ὶ 43.. 16 αὕτη ΠΟΌΓΘΘ ΒΆ. 54.] αὐτὴ ΓΛ ς Β. δέν. ΠῚ ρ. 442 -- 
18 ϑρασόλοχος ΔΛ ΡΥ. Ξ, σΟΥΥ, ΔΩ --- ὁ ταύτης] ὅ ὁπ. ΛΞ -- 231 ὧν] ὃν ΛρΥ,, οοττ, 4 -- 
ξ 48. 22 ἔναγχος τὸν] ἀγχίστατον Λ μγ΄, ἔγγιστα τὸν σοτγ. 3 ς -- 394 ϑρασύλλοχος Λ 

-- οὔσπερ (αὐτὸς) ὡς ἢο. ---- ἑ ἡβούλετο ΓΟ, Β5. Β]. --- ὃ τὰ αὐτὰ ΓΛΕΒ, Β5. -- 

38 διαδόχους (αὐτῶ) ἡ ς --- 21 ϑρασυλόχου ΔΛ ρΥ. 5, ΠΟΥΓ. ἣς --- 8 44, 28 γὰρ) γ᾽ 
Λ ΡΓ., ΟΟΙΤ. 3. --ο αὐτὸν πάντων ἂν ΘΟΙ]οο. Λ ς. 

ὧν δὴ 

ο- “ ΒΝ 



ἦ 
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εἴπερ αἴσϑοιτο, οἵα περὶ τοὺς παῖδας αὐτοῦ γεγένηται. πολλοῦ ἂν δεή- 

σειεν ἀχϑεσθϑῆναι: χατὰ τοὺς νόμους ὑμῶν ψηφισαμένων, ἀλλὰ πολὺ ἂν 

μᾶλλον, εἰ τὰς τῶν παίδων διαϑήχας ἀχύρους ἴδοι γενομένας. καὶ γὰρ 

εἰ μὲν εἰς τὸν οἶχον τὸν ἐμὸν δεδωχὼς ἣν Θρασύλοχος τὴν οὐσίαν, 
τοῦτ᾽ ἂν ἐπιτιμᾶν εἶχον αὐτῷ νῦν δ᾽ εἰς τὸν αὐτῶν (μ᾽) εἰσεποιήσατο, 
ὥστ᾽ οὐχ ἐλάττω τυγχάνουσιν εἰληφότες ὧν δεδώχασιν. χωρὶς δὲ τού- 

των, οὐδένα μᾶλλον εἰχός ἐστιν ἢ Θράσυλλον εὔνουν εἶνα: τοῖς κατὰ 

δόσιν ἀμφισβητοῦσιν χαὶ γὰρ αὐτὸς καὶ τὴν τέχνην ἔμαϑεν παρὰ 
Πολεμαινέτου τοῦ μάντεως χαὶ τὰ χρήματ᾽ ἔλαβεν οὐ χατὰ γένος ἀλλὰ 
δι᾿ ἀρετήν, ὥστ᾽ οὐχ ἂν δὴ ποὺ φϑονήσειεν, εἴ τις περὲ τοὺς παῖδας 
αὐτοῦ χρηστὸς γενόμενος τῆς αὐτῆς δωρεᾶς ἤσπερ ἐκεῖνος ἠξιώϑη. 

(κχα΄.) Μεμνῆσϑαι δὲ χρὴ χαὶ τῶν ἐν ἀρχῇ ῥηϑέντων. ἐπέδειξα γὰρ 

ὑμῖν αὐτὸν οὕτω περὶ πολλοῦ τὴν ἡμετέραν οἰχειότητα ποιησάμενον, 
ὥστε γῆμαι: χαὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν τοῦ πατρὸς χαὶ τὴν ἀνεψιάν. καίτοι 

ὃ τίσιν ἂν ϑᾶττον τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρ᾽ ἐξέδωχεν ἡ τούτοις, παρ᾽ ὧν αὐτὸς 
λαμβάνειν ἠξίωσεν; ἐχ ποίας δ᾽ ἂν οἰχίας ἥδιον εἶδεν ὑὸν αὑτῷ χατὰ 

τοὺς νόμους εἰσποιηϑέντα μᾶλλον ἣ ταύτης, ἐξ ἧσπερ καὶ φύσει παῖδας 

ἐζήτησεν αὑτῷ γενέσϑαι: 

(χβ΄.) “Ὥστ᾽ ἐὰν μὲν ἐμοὶ ψηφίσησϑε τὸν χλῇῆρον, καὶ πρὸς ἐχεῖ- 
νον ὑμῖν χαλῶς ἕξει χαὶ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας, οἷς προσήχει τι 

τούτων τῶν πραγμάτων ἂν δ᾽ ὑπὸ ταύτης πεισϑέντες ἐξαπατηϑῆτε» 
οὗ μόνον ἔμ᾽ ἀδιχήσετε, ἀλλὰ χαὶ Θρασύλοχον τὸν τὴν διαϑήχην χατα- 
λιπόντα γχαὶ Σώπολιν || χαὶ τὴν ἀδελφὴν τὴν ἐχείνων, ἣ νῦν ἐμοὶ 
συνοιχεῖ, καὶ τὴν μητέρ᾽ αὐτῶν, ἣ πασῶν ἂν εἴη δυστυχεστάτη 

γυναιχῶν, εἰ μὴ μόνον ἐξαρχέσειεν αὐτῇ στέρεσθαι τῶν παίδων, 

ΤΕΒΤΙΠΟΝΙΑΊ 8 40. ἐχ ποίας δ᾽ ἄν... μᾶλλον Ῥγίβο, ΧΥΠΠ 986. 

ΛΡΡΛΑΕΑΤΟΒῚ 1 εἴπερ Γρτγ., δ᾽ 5. ν. δά. 4 --- πολλοῦ ἂν ΓΒ. ΒΚ. Β5.: (δ 

ἰδίαι ἑοϊογαπο οἵ, 81 ὃ 80, ᾿πηργί π}15 ΧΧῈ 126] {καὶ πολλοῦ ἂν Λ ς (ἀΠ οι γα ρἢΪ8) 

- ῶ κατὰ] καὶ Γ --- ὃ γεγενημένας Λ ς -- ὅ εἶχον Γ ΔΛ ρΥ.] εἶχαν Λ,, οἱ. ϑαιρρθ ορίϑβί. 

οτὶ. Ρ. 99 Βαϊίον (1 08.)}) Γἀπν δηϊπιδάν. μ᾿. δ4: ἴοτί, τοοῖθ --- μ᾽ δα ὰ, Β]. ργοῦ. 

ΑἸ το 1885 ρ. 80 -- 8 45, 1 ϑρασύλλοχον Λ ὈΓ,, ΘΟΥΤ, 3. --- 9. τὰ οη. ς -- 
11 δωρεᾶς {τύχοι) Λςξ ---  4θ, 14 τὴν τοῦ] τὴν ὁπι. ἡ ς --- 15 ὥν{περ) ἡ ς Β].: περ 

ἴῃ Ηἰθγῖβ. να] ρα  β παῖ] γάτγο ργαοίθυ ποοοβειαἴθπι αὐ ἰξιιπὶ οἵ. ὃ 380, ΠΕ 91, Χ 38, 

ΧΙ 0, ΧΙ 60, ΧΥ 82, ΧΥΠΗ 14. ΧΙΣ 918, 280, ΧΧ 115 οἵ οἰΐαπι δὰ ὃ 80 
-- 10. ἥδιον] ἴδιον Λ ΜΝ. ΑἸά. 88, --- διὸν ΓΛ οὐβ. 564. εἴ, δὰ ΚΝ 11] -- υἱὸν 

εἶδεν (ΟἸ]οο. Λ ς -- (ἄλλον ἴδιον (ἥδιον Η6Υ12) υἱὸν εἶδεν Ῥγΐδο, --- αὑτῷ κατὰ... 

μᾶλλον] αὑτῷ μᾶλλον πολὺ Ῥυϊβοίδηΐ σοαΐσθα, αὐτῷ πολὺ μᾶλλον Ργίδο,. 5οο. Κοὶϊ 

ΑἹ Ρ. 188 5Βᾳ. -- 11 καὶ οπι. ἡς -- 8ὶ 47, 10 ἐμὸν ᾿ς - 21 ἣν δ᾽ Λ ραά,. ἃπίο 
ΒΙ. (οἵ, ΟΠ αίσ 0.) -- 28 ἐχεβίνου ΛΞ, 

4ὅ 

48 

47 



δᾶ ΝΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ {19} 

ἀλλὰ γαὶ τοῦτ᾽ αὐτῇ προσγένοιτο, ὥστ᾽ ἐπιδεῖν ἄχυρον μὲν τὴν 

48. ἐχείνων γνώμην οὖσαν, ἔρημον δὲ τὸν οἶχον γιγνόμενον, χαὶ τὴν μὲν 

ἐπιχαίρουσαν τοῖς αὑτῆς χαχοῖς ἐπιδιχαζομένην τῶν χρημάτων, ἐμὲ δὲ 

μηδενὸς δυνάμενον τῶν δικαίων τυγχάνειν, ὃς τοιαῦτ᾽ ἔπραξα περὶ τοὺς Ὁ 
ἐχείνης, ὥστ᾽ εἴ τίς με σχοποῖτο μἢ πρὸς ταύτην, ἀλλὰ πρὸς τοὺς πώ- 

ποτε χατὰ δόσιν ἀμφισβητήσαντας, εὑρεϑείην ἂν οὐδενὸς χείρων αὐτῶν 

περὶ τοὺς φίλους γεγενημένος. καίτοι χρὴ τοὺς τοιούτους τιμᾶν χαὶ περὶ 

πολλοῦ ποιεῖσθαι πολὺ μᾶλλον ἣ τὰς ὑφ᾽ ἑτέρων δεδομένας δωρεὰς 

49 ἀφαιρεῖσθαι. ἄξιον δ᾽ ἐστὶ χαὶ τῷ νόμῳ βοηϑεῖν, χαϑ᾽ ὃν ἔξεστιν ἡμῖν 
χαὶ παῖδας εἰσποιήσασθαι χαὶ βουλεύσασθαι περὶ τῶν ἡμετέρων αὖ- 

τῶν, ἐνθυμηϑέντας ὅτι τοῖς ἐρήμοις τῶν ἀνθρώπων ἂἀντὲ παίδων οὗτός 
ἐστιν διὰ γὰρ τοῦτον χαὶ οἱ συγγενεῖς χαὶ οἱ μηδὲν προσήχοντες 
μᾶλλον ἀλλήλων ἐπιμέλοντα:. 

δῦ (χγ΄.) Ἵνα δὲ παύσωμαι λέγων χαὶ μηχέτι πλείω χρόνον διατρίβω, 
σχέψασϑε, ὡς μεγάλα χαὶ δίχαι᾽ ἥχω πρὸς ὑμᾶς ἔχων, πρῶτον μὲν 1 
φιλίαν πρὸς τοὺς καταλιπόντας τὸν χλῆρον παλαιὰν χαὶ πατριχὴν χαὶ 

πάντα τὸν χρόνον διατελέσασαν, ἔπειτ᾽ εὐεργεσίας πολλὰς χαὶ μεγάλας ε 
χαὶ περὶ δυστυχοῦντας ἐχείνους γεγενημένας, πρὸς δὲ τούτοις διαϑήχας 

παρ᾽ αὐτῶν τῶν ἀντιδίχων ὁμολογουμένας, ἔτι δὲ νόμον ταύταις βοη- 
μὰ ἢ ϑοῦντα, ὃς δοχεῖ τοῖς Ἕλλησιν ἅπασιν χαλῶς χεῖσϑαι. τεχιμιήριον δὲ 30 

μέγιστον περὶ γὰρ ἄλλων πολλῶν διαφερόμενοι περὶ τούτου ταὐτὰ 
γνώσχουσιν. δέομαι οὖν ὑμῶν χαὶ τούτων μεμνημένους χαὶ τῶν ἄλλων 

τῶν εἰρημένων τὰ δίχαια ψηφίσασθαι, χαὶ τοιούτου: μοι γενέσθαι δι- ὁ 
χαστάς, οἵων περ ἂν αὐτοὶ τυχεῖν ἀξιώσαιτε. 

ων 

τὸ 

ΑΡΡΑΒΚΑΤΟΌΒΊ] 2. γενόμενον ᾿ς -- ἃ 48. 4 (μὴ) δυνάμενον μηδενὸς ᾿ς -- 
τυγχάνειν Γ (Ἰδοίΐο πον) οἵ, ΠΠ 65, ΧΙΝ 61] τυχεῖν ΔΛ οὐ. --- 5. ἐκείνης] ἐκεῖνον 
(σῴσαντας) ἡ ς (ἀρρθῃᾳ.) --- με οη). ἡ ς δηΐο Ὁ. --- ἃὶ πολλοῦ] πλείστου ᾿ς -- ἃ 42, 

12 ἐστιν (ὁ νόμος) ἡ ς --- 18 ἐπιμέλονται ΓΒ, Β5.] ἐπιμελοῦντα: Λ ς ΒΞ. ΒΙ]., 5οῦ οἵ. 
ἐπιμελόμενοι ΧΙΧ 185 Γ κε. (οοτγ, 2), ΙΧ ῶ9 ΓΘ οἱ Ῥιθυββ 5. ν΄, Κῦπηοι- Β᾽855 

Οτγαπηπ). ατ.3 Πρ. 485 -- ξὶ ὅ0. 14. πλείονα ΛΞ δηΐὸ ὁ, οὐ ΧΥΤῚ 44, ΧΙΧΣ 315. 
2832, ΧΧ 105 --- ἃ διατελευτήσασαν Λ -- ἔπειτα {τὰς) Λ Γ., τὰς οΓΑΒ, τε ς -- 

20 ἔλλησ: (01. ἅπασιν) ΛΞ -- ὶ 51. 31 γὰρ] μὲν ΛΝ. ΑἸα. ὟΝ. --- πολλῶν οπι. ἡ Ξ 
-- διαφέρονται, περὶ {δὲν τούτου {πάντες ταὐτὰ γινώσχουσ: ἡ ς --- 94. ἀξιώσαιτε Β. 

54.} ἀξιώσετεΕ Γ, ἀξιώσητε ἡ ς -- αἰγινητικός 5 50Γ. Γ, αἰγινιτικός 5 δον, Δ ΡΤ 

τέλος τοῦ αἰγινιτιχοῦ σοττ, 4. 
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ΥΊ]. 

ΚΑΤᾺ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩ͂Ν (8). 

(α..) Εἰ πάντες ἤϑελον οἱ παιδεύειν ἐπιχειροῦντες ἀληϑῇ λέγειν, 

χαὶ μὴ μείζους ποιεῖσθαι τὰς ὑποσχέσεις ὧν ἔμελλον ἐπιτελεῖν, οὐχ ἂν 

χαχῶς ἤχουον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν ̓  νῦν δ᾽ οἱ τολμῶντες λίαν ἀπερισχέ- 

τως ἀλαζονεύεσθαι: πεποιήχασιν, ὥστε δοχεῖν ἄμεινον βουλεύεσθϑα: τοὺς 

ῥαϑυμεὶν αἱρουμένους τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατριβόντων. 

(5΄) Τίς γὰρ οὐχ ἂν μισήσειεν ἅμα χαὶ χαταφρονήσειεν πρῶτον 
μὲν τῶν περὶ τὰς ἔριδας διατριβόντων, οἱ προσποιοῦνται μὲν τὴν ἀλή- 

ϑειαν ζητεῖν, εὐθὺς δ᾽ ἐν ἀρχῇ τῶν ἐπαγγελμάτων Ψευδῇ λέγειν ἐπι- 
χειροῦσιν; οἶμαι γὰρ ἅπασιν εἶναι: φανερόν, ὅτι τὰ μέλλοντα προγι- 

γνῴσχειν οὐ τῆς ἡμετέρας φύσεώς ἐστιν, ἀλλὰ τοσοῦτον ἀπέχομεν ταύτης 

τῆς φρονήσεως, ὥσϑ᾽ Ὅμηρος ὁ μεγίστην ἐπὶ σοφίᾳ δόξαν εἰληφὼς χαὶ 
τοὺς ϑεοὺς πεποίηχεν ἔστιν ὅτε βουλευομένους ὑπὲρ αὐτῶν, οὐ τὴν 

ἐχείνων γνώμην εἰδώς, ἀλλ᾽ ἡμῖν ἐνδείξασϑαι βουλόμενος, ὅτι τοῖς ἂν- 
ἢ ϑρώποις ἕν τοῦτο τῶν ἀδυνάτων ἐστίν. (γ΄.) Οὗτοι τοίνυν εἰς τοῦτο 

τόλμης ἐληλύϑασιν, ὥστε πειρῶνται πείϑειν τοὺς νεωτέρους, ὡς, ἣν αὐτοῖς 

πλησιάζωσιν, ἃ τε πραχτέον ἐστὶν εἴσονται χαὶ διὰ ταύτης τῆς ἐπι- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] 8 3. οἶμαι γὰρ... ἀδυνάτων ἐστίν ΟΥοΟ ΤΡ 4; Γ65}. ΡΠ] οά 6 πη. 

γποί, ΠῚ 122 8, 

οὐ. ὙΠ|: οοὐά. ΓΘΛ; ρῥτγαρίογοα ὃ 14--18 ἰῃ Απἰϊἀοβὶ ὃ 194. οοὐά, ΓΘ, 
δ 169 [προ(ϑ)ελβσϑ]αι δα 1173 [δεισῖϑαι καὶ οἱ 17} τῶν δ[ιδαχτων! δὰ 181 τῶν 
αλλων] ἰη ῬΆΡγΥτο ΟΧΥγῆγποῖι. 104. --- ΡΆρ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒΊ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ ἴηβον, οοαὐά. οὐκ. -- ἢ 1. 8 μὴ 
0π|. Γ Γ., 5. ν. δά. ῶ. --- 0 σοφίαν Θ -- ὶ ὅ, 10 εἶναι πᾶσιν (0]1ος, Οτγο βοᾷ οἵ. 
ΚΘΙ ΑἹ μ. 61 π.ὃ --- γινώσχειν ΟΥΟ --- 12 ὁ οηι. Θ --- μέγιστος Γ ρμτ., μεγίστην 
5.Υ.4. -- δόξαν ἐπὶ σοφίᾳ σχὼν χαὶ Θῆς «-- 18 περὶ αὐτῶν Θ ἡ ς, ὑπὲρ ἑαυτῶν 

Οτίο --- 1δ ἔν (τὸ ΔΌΠος -- ἐ 8. 11 πλησιάσωσιν ΘΛΑΛς -- ἃ 6Χ ΘΟΥΥ. [2 -- 
χαὶ διὰ (διὰ οηι. Γ ΡΥ. Δα, 2) ταύτης τῆς ἐπιστήμης εὐϑαΐμονες γενήσοντα: ἰηῃ ΓΛ 

ῬΙΟΡίΟΓ ποπηοθοί, Ομ85, ἰῃ πὴ. δ, Γ᾿ πῆς. ΡΓ. Λ;, καὶ διὰ τῆς αὐτῆς ἐπιστήμης 
κτῷ οοττ. Γω, 
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80 ΥΠ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (18) 

στήμης εὐδαίμονες γενήσονται. χαὶ τηλιχούτων ἀγαθῶν αὑτοὺς δ:δα- 
σχάλους χαὶ χυρίους καταστήσαντες οὐχ αἰσχύνονται τρεῖς ἢ τέτταρας 

μνᾶς ὑπὲρ τούτων αἰτοῦντες. ἄλλ᾽ εἰ μέν τι τῶν ἄλλων χτημάτων πολ- 
λοστοῦ μέρους τῆς ἀξίας ἐπώλουν, οὐκ ἂν ἠμφισβήτησαν ὡς εὖ φρο- 

νοῦντες τυγχάνουσιν, σύμπασαν δὲ τὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν εὐδαιμονίαν 

οὕτως ὀλίγου τιμῶντες, ὡς νοῦν ἔχοντες διδάσχαλοι τῶν ἄλλων ἀξιοῦσιν 

Υΐγνεσϑαι. χαὶ λέγουσι μέν, ὡς οὐδὲν δέονται χρημάτων, ἀργυρίδιον 

χαὶ χρυσίδιον τὸν πλοῦτον ἀποχαλοῦντες, μιχροῦ δὲ χέρδους ὀρεγόμενοι 

μόνον οὐχ ἀϑανάτους ὑπισχνοῦνται τοὺς συνόντας ποιήσειν. ὃ δὲ πάν- 

τῶν χαταγελαστότατον, ὅτι παρὰ μὲν ὧν δεῖ λαβεῖν αὐτούς, τούτοις μὲν 

ἀπιστοῦσιν, [[ οἷς μέλλουσι τὴν δικαιοσύνην παραδώσειν, ὧν δ᾽ οὖδε- 
πώποτε διδάσχαλοι γεγόνασιν, παρὰ τούτοις τὰ παρὰ τῶν μαϑητῶν 

μεσεγγυοῦνται, πρὸς μὲν τὴν ἀσφάλειαν εὖ βουλευόμενοι, τῷ δ᾽ ἐπαγ- 
γέλματι τἀναντία πράττοντες. τοὺς μὲν γὰρ ἄλλο τι παιδεύοντας προσ- 

ἤχει διαχριβοῦσϑαι περὶ τῶν διαφερόντων οὐδὲν γὰρ χωλύει τοὺς 
περὶ ἕτερα δεινοὺς γενομένους μὴ χρηστοὺς εἶνα: περὶ τὰ συμβόλαια" 

τοὺς δὲ τὴν ἀρετὴν χαὶ τὴν σωφροσύνην ἐνεργαζομένους πῶς οὐχ ἄλογόν 

ἐστιν μιἡ τοῖς μαϑηταῖς μάλιστα πιστεύειν; οὐ γὰρ δή ποὺ περὶ τοὺς 

ἄλλους ὄντες χαλοὶ χἀγαϑοὶ χαὶ δίκαιοι περὶ τούτους ἐξαμαρτήσοντα:, 

δι᾽ οὺς τοιοῦτοι γεγόνασιν. (δ..) Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινες ἅπαντα : 

ταῦτα συλλογισάμενο: χατίδωσιν τοὺς τὴν σοφίαν διδάσχοντας χαὶ τὴν 

εὐδαιμονίαν παραδιδόντας αὐτούς τε πολλῶν δεομένους καὶ τοὺς μαϑη- 

τὰς μιχρὸν πραττομένους, καὶ τὰς ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν λόγων 

τηροῦντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων μὴ χαϑορῶντας, ἔτι δὲ περὶ μὲν τῶν 

μελλόντων εἰδέναι προσποιουμένους, περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν 

ΤΕΞΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 5. μεσεγγυοῦνται ῬΠοί, ν. μεσεγγύονται (δια... ΒΔΟΝπ,. ΑἩ. 

ΟτΥ. 298,30. ΟΥδ. Αἢ. Ῥδυ ΙΚ 112,2) -- δ. 1. καὶ τοὺς μαϑητὰς μικρὸν πραττο- 

μένους ῬΠοί. ν. πραττομένους (διι14., Βαοῃπι, Αἢ. τ. 1 847,91, Οταπι. Δη. Ῥαγ. ΓΝ 

118,31; ΟΣ ΤΙΘΧ, γ πα, Ρ. 142, 7). 

ἈΡΡΛΕΑΤΟΒΙ] 1 ἀγαθῶν διδασχάλους καὶ χυρίους σφᾶς αὐτοὺς ΘᾺ ς κεὲ 

εἴ, Πγτγοῦῦ μ᾿. 81 --- 9. τρεῖς ἢ τέτταρας} τέτταρας ἢ πέντε Θὴς -- ὶ 4. 4 ὡς Γρυ.: 

οἱ, Ποῦτοο Β].] ὡς (οὐχ) Γ, ΘΛ οάά. δὐΐα Β]. οἵ, 8 21 --- 6. τιμῶντες] πωλοῦντες 

ΘΛς (οχ δηἰθοθα,) --- 9. ποιῆσειν τοὺς αὐτοῖς συνόντας Θὴς -- ἢ ὅ, τὸ δὲ Θ -- 

10 παρ᾽ ὧν (οπι. μὲν) ΘΛ ς Β5.. βοᾷ οὗ ΧΙΝ 00 οἱ Κ. μ. 866 ὅοῖη. ἃ Ῥᾶπου. 8 1 

-- λαμβάνειν ΘΛ-ς -- 1 οὐδέποτε Θ -- 18 μεσεγγυοῦντα: Δ μΓ., μεσθβγγυῶντα: 

.. 3, μεσεγγύοντα: Ῥῇοί. βοή οἵ, ΚοΙῚ ΑἹ Ρ. 62 π. 1 --- ὶ θ, 10 περὶ ἕτερα] περὶ 
οτι. Γ ρει. ἴῃ πιρ. ἃ, 3. --- 11 ἐργαζομένους ΘΛΑς-ς -- 18 μὴ τοῖς ΓρΓ,] μὴ (οὐ) 
τοῖς Γ τα. ἀπο. τ. ΘΑς -- μᾶλλον ᾿ς -- αὶ ἦν. 31 λογισάμεγος Θ -- 38 λογιδίων 

Θὴῆὴς -- 34. τῶν μελλόντων μὲν οΟ]]ος. ἡ ς. 
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ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΩΝ 01 

δεόντων μήτ᾽ εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δυναμένους, ἀλλὰ μᾶλλον ὁμο- 
νοοῦντας χαὶ πλείω χατορϑοῦντας τοὺς ταῖς δόξαις χρωμένους ἢ τοὺς 

τὴν ἐπιστήμην ἔχειν ἐπαγγελλομένους, εἰχότως, οἶμαι, καταφρονοῦσιν 
χαὶ νομίζουσιν ἀδολεσχίαν χαὶ μικρολογίαν ἀλλ᾽ οὐ τῆς ψυχῆς ἐπιμέ- 
λειαν εἶναι τὰς τοιαύτας διατριβάς. 

(ε΄) Οὐ μόνον δὲ τούτοις ἀλλὰ καὶ τοῖς τοὺς πολιτικοὺς λόγους 

ὑπισχνουμένοις ἄξιον ἐπιτιμῆσαι καὶ γὰρ ἐχεῖνοι τῆς μὲν ἀληϑείας 
οὐδὲν φροντίζουσιν, ἡγοῦνται δὲ τοῦτ᾽ εἶνα!: τὴν τέχνην, ἣν ὡς πλεί- 
στοὺς τῇ μιχρότητι τῶν μισϑῶν χαὶ τῷ μεγέϑει τῶν ἐπαγγελμάτων 
προσαγάγωνται χαὶ λαβεῖν τι παρ᾽ αὐτῶν δυνηϑῶσιν οὕτω δ᾽ ἀναισϑή- 
τως αὐτοί τε διάκεινται χαὶ τοὺς ἄλλους ἔχειν ὑπειλήφασιν, ὥστε χεῖρον 
γράφοντες τοὺς λόγους ἢ τῶν ἰδιωτῶν τινες αὐτοσχεδιάζουσιν, ὅμως 

ὑπισχνοῦνται τοιούτους ῥήτορας τοὺς συνόντας ποιήσειν, ὥστε μηδὲν 

τῶν ἐνόντων ἐν τοῖς πράγμασιν παραλιπεῖν. [[ καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως 
οὐδὲν οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει τῇ τοῦ μαϑητοῦ μεταδιδόασιν, 
ἀλλά φασιν ὁμοίως τὴν τῶν λόγων ἐπιστήμην ὥσπερ τὴν τῶν γραμμά- 

των παραδώσειν, ὡς μὲν ἔχει τούτων ἑχάτερον οὐχ ἐξετάσαντες, οἱόμε- 
νοι δὲ διὰ τὰς ὑπερβολὰς τῶν ἐπαγγελμάτων αὐτοί τε ϑαυμασϑήσεσθαι 
χαὶ τὴν παίδευσιν τὴν τῶν λόγων πλείονος ἀξίαν δόξειν εἶναι, χαχῶς 

εἰδότες, ὅτι μεγάλας ποιοῦσι τὰς τέχνας οὐχ οἱ τολμῶντες ἀλαζονεύεσθαι 
περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ οἵτινες ἄν, ὅσον ἔνεστιν ἐν ἑχάστῃ, τοῦτ᾽ ἐξευρεῖν 
δυνηϑῶσιν. 

(ς-.) Ἐγὼ δὲ πρὸ πολλῶν μὲν ἂν χρημάτων ἐτιμησάμην τηλι- 
χοῦτον δύνασθαι τὴν φιλοσοφίαν, ὅσον οὗτοι λέγουσιν᾽ ἴσως γὰρ οὖχ 

" ἂν ἡμεῖς πλεῖστον ἀπελείφϑημεν, οὐδ᾽ ἂν ἐλάχιστον μέρος ἀπελαύσαμεν 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΘΒ])] 8 8..1 ἐρεῖν Θ --- 39 πλεῖον Θ --- ὃ τὰς διατριβὰς τὰς τοιαύ- 

τας ΘΛς --- ᾷἐ 9. 9. σμιχρότητι ᾿ς -- τῶν μισϑὼν Γ᾽ τὴν. πη. μὲ. ΒΒ. 5. εὖ. 

ΧΙΧ 120 εἰ Β8. δὶ Ατϑορ. μ. 101] τοῦ μισϑοῦ Γ ργ. ΘΛ ς Β. --- 19 ὅμως ὁπ... Θ -- 
14. παραλειπεῖν Γ ρΥτ., οοτγ. 4. οἵ, 8 11, παραλείπειν οἷ, (4, --- 8 10. 15 τῇ τοῦ! τῇ 

οι. ΘΔςΕ 868 οἵ, ΧΙΝ δ4. ΧΧΙ 190 --- 1 γραμμάτων ΓΘ Λ] πραγμάτων Γ μὲ. οἵ, 

ν 80, ΧΙΝ 18, ΧΥ ΠῚ 89 (ἀρρθημ.) -- 18 δὲ ταῖς ὑπερβολαῖς (οη;. δ:ὰ) Θ᾽ --- Ι9 πλέ- 

ονος ΓΒ. Β58. κοὰ οἵ, Β5. δὰ Αὐϑορ. μ, 338.48: ἐπιπὶὸ ἰμΐεγ 81 πλείονος ἃ. [βοῦγ. 
14 πλέονος ἴῃ Γ (τοῦ πλέονος ΧΥΠΙῚ 1, 398, πλέονος ἄξιος ὙΠ 10, ΧΠΙ ὅ1. 183, 

ΧΙΧ 80, 115, 180, 212, 90ῦ, 970, ΧΧ Τῦ, ΧΧῚ 96, ρτδοίοσρα ΧΥΠΙῚ 817; εἴ. πλέονος 

ΧΕ 19 ΔΛ ΠῚ); ἰπίθυ 11 πλειόνων 5616] (ΧΥ͂ 81) πλεόνων ἴῃ Γ, ἰπίον 7 πλείοσι βοιηοὶ 

(ΧΙΧ 381) πλέοσι ἴῃ Γ: ἀαθίπηι αἰ ταν ἀἢ ἴῃ ἀἸοϊίομ πλείονος ἄξιος [ΟΠ] 85 πλείονος 

οἱ πλέονος ργοιηΐβουθ Δι} 6 γὴν ογϑίου, οἵ, τ, Τβον, Αἰ. νυ. 122. -- 21 ὅτον 
οὐ. Γρτ. ἰπ ων. αἰ, 32 -- ἔστιν Θ -- 11, 28 μὲν ο). ΘΛε -- τηλικοῦτο Γ 

ἰΐοιη ΧΙΧ 14, 56 οὐ ΧΥΠ 2, ΧΙΧ 1938, ΧΧΙ 119 --- 34. οὐχ] οὐδ᾽ Θ, οὔτ᾽ Λ-, 
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ΝΒΟΡ. 
Ονῆρ. 
ΝΠ 4 

1ὅ 

{θυμαυβε}.} 
π|Χ..42 

02 Ν. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (18) 

αὐτῆς ἐπειδὴ δ᾽ οὐχ οὕτως ἔχει, βουλοίμην ἂν παύσασϑαι τοὺς φλυα- 
ροῦντας δρῶ γὰρ οὐ μόνον περὶ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας τὰς ϑλασφημίας 
γιγνομένας, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας συνδιαβαλλομένους τοὺς περὶ 

τὴν αὐτὴν διατριβὴν ὄντας. (ζ΄.) Θαυμάζω δ᾽ ὅταν ἴδω τούτους μα- 
ϑητῶν ἀξιουμένους, οἱ ποιητιχοῦ πράγματος τεταγμένην τέχνην παρά- 

δειγμα φέροντες λελήϑασιν σφᾶς αὐτούς. τίς γὰρ οὐχ οἶδεν πλὴν τού- 
των, ὅτι τὸ μὲν τῶν γραμμάτων ἀχινήτως ἔχε: καὶ μένει χατὰ ταὐτόν, 
ὥστε τοῖς αὐτοῖς ἀεὶ περὶ τῶν αὐτῶν χρώμενοι διατελοῦμεν, τὸ δὲ τῶν 

λόγων πᾶν τοὐναντίον πέπονθεν τὸ γὰρ ὑφ᾽ ἑτέρου ῥηϑὲν τῷ λέγοντι 
μετ᾽ ἐχεῖνον οὐχ ὁμοίως χρήσιμόν ἐστιν, ἀλλ᾽ οὗτος εἶναι δοχεῖ τεχνιχώ- 
τατος, ὅστις ἂν ἀξίως μὲν λέγῃ τῶν πραγμάτων, μηδὲν δὲ τῶν αὐτῶν 
τοῖς ἄλλοις εὑρίσχειν δύνηται. μέγιστον δὲ σημεῖον τῆς ἀνομοιότητος 
αὐτῶν τοὺς μὲν γὰρ λόγους οὐχ οἷόν τε καλῶς ἔχειν, ἣν μὴ τῶν 
χαιρῶν χαὶ τοῦ πρεπόντως χαὶ τοῦ χαινῶς [ἔχειν] μετάσχωσιν, τοῖς δὲ 
γράμμασιν οὐδενὸς τούτων προσεδέησεν. ὥσϑ᾽ οἱ χρώμενοι τοῖς τοιού- 
τοις παραδείγμασιν πολὺ ἂν δικαιότερον ἀποτίνοιεν ἢ λαμβάνοιεν ἀργύ- 
ρίον, ὅτι πολλῆς ἐπιμελείας αὐτοὶ δεόμενοι παιδεύ τιν τοὺς ἄλλους ἐπι- 

χειροῦσιν. 

(η.) Εἰ δὲ δεῖ μὴ μόνον χατηγορεῖν τῶν ἄλλων, ἀλλὰ χαὶ τὴν 
ἐμαυτοῦ δηλῶσαι διάνοιαν, [| ἡγοῦμαι: πάντας ἄν μοι τοὺς εὖ φρονοῦντας 

συνειπεῖν, ὅτι πολλοὶ μὲν τῶν φιλοσοφησάντων ἰδιῶτα: διετέλεσαν ὄντες, 
ἄλλοι δέ τινες οὐδενὶ πώποτε συγγενόμενοι τῶν σοφιστῶν χαὶ λέγειν 
χαὶ πολιτεύεσϑαι δεινοὶ γεγόνασιν. αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις χαὶ τῶν λόγων 

χαὶ τῶν ἄλλων ἔργων ἁπάντων ἐν τοῖς εὐφυέσιν ἐγγίγνονται χαὶ τοῖς 
περὶ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνασμένοις " ἢ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν τοιούτους 

τεχνιχωτέρους καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν εὐπορωτέρους ἐποίησεν ̓  οἷς γὰρ νῦν 
ἐντυγχάνουσιν πλανώμενοι, ταῦτ᾽ ἐξ ἑτοιμοτέρου λαμβάνειν αὐτοὺς ἐδί- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] ἃ 12. οἵ ποιητικοῦ, .. φέροντες 560]. ΑὙἸΒε 1. μ᾿. 113. Ετο. 

ΑΡΡΑΝΑΤΌΒ] 1 ἐπεὶ Θ --- 39 περὶ τοὺς Γρτ,., εἰς τοὺς ἴῃ π|ρ. ὑπῦὶ μγΥ. -- 

4 τὴν αὐτὴν] ταύτην τὴν ΘΑς -- 8ὶ 13. τούτους (τῶν) Θ ΛΡτ. ςΞ δηΐθ 0. (Βοΐββο- 

Ὡϑθ μ. 81), τούτους (τοὺς τῶν) Λ, --- ὅ ποιητικοῦ ΓρΥ. ΘΛ ΒΟ ο Ατι βυϊα, οἵ, 
Ὀΐορ. μαοτί, ΠῚ 841] πολιτικοῦ Γ ρ. πο, ΡΥ. (ἀρ ροπα.) --- Αὶ δηΐο αὐτοὺς ἴῃ πὴρ. ΓΡΥ. 

-- 9 ὑφ᾽ ἐφ᾽ Θ -- Τὸ χρήσιμος Θ --- 11 ὅστις] ὃς ΘΛε -- 8 18... 14. χαὶ τοῦ πρέ- 
ποντὸς ἱχανῶς μετάσχωσ: Θὴς - - ἔχειν 416]. (τα Θ᾽ ΔΛ) Β]. ρυοῦ. ΑἸΘγθοΙ 1580 

Ρ. 0 -- τοῖς δὲ γράμμασιν οἴη. Θ --- Ιὅ τοιούτοις Θ᾽ ρμγ., τοῖς γράμμασιν ἴῃ πιν. 

αὐ. 1 --τ Τ7 αὐτοι] οὗτοι ΛΜ, ΑἸά.1,. Ο,, --- τοὺς ἄλλους παιδεύειν σΟ]]10ς. ΘΛ ς 
π-- ὶ 14. 1Ὁ κατηγορῆσα: ΘΛς --- 28 χαὶ τῶν ἔργων χαὶ τῶν λόγων (οπι. ἄλλων) 

ΘΟ]1ος. Θ -- ἐ 1ὖ, 20 ζητεῖν (εἰ. ())})] ζῆν Γκ δοῦν, ὃ ΔΛ ς δὐΐὸ (᾿, -.-- γὰρ {καὶ νῆν 

ΘΑ - ΟΥ̓ ἴῃ Απἰάοκὶ --- 91 τυγχάνουσ! Θ΄ --- αὐτοὺς οἵῃ. Θ ΛΞ. 

φ 

κ. 

- 



ἝΩ 

τοῦ ( 

ΕΒ -- ἵ 

«“ 

ΚΑΤᾺ ΤΩΝ ΣΟΦΙΣΤΟΝ 08 

δαξεν΄ τοὺς δὲ καταδεεστέραν τὴν φύσιν ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγα- 
ϑοὺς ἢ λόγων ποιητὰς οὐχ ἂν ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς δ᾽ ἂν αὑτῶν προ- 

αγάγοι καὶ πρὸς πολλὰ φρονιμωτέρως διαχεῖσϑαι ποιήσειεν. (8΄.) Βού- 
λομαι δ᾽ ἐπειδή περ εἰς τοῦτο προῆλϑον, ἔτι σαφέστερον εἰπεῖν περὶ 

: αὐτῶν. φημὶ γὰρ ἐγὼ τῶν μὲν ἰδεῶν, ἐξ ὧν τοὺς λόγους ἅπαντας χαὶ 
λέγομεν χαὶ συντίϑεμεν, λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην οὐχ εἶναι τῶν πάνυ 
χαλεπῶν, Ἦν τις αὑτὸν παραδιδῷ μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑπισχνουμένοις, ἀλλὰ 
τοῖς εἰδόσιν τι περὶ αὐτῶν τὸ δὲ τούτων ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν πραγμάτων 
ἃς δεῖ προελέσϑαι χαὶ μεῖξαι πρὸς ἀλλήλας καὶ τάξαι χατὰ τρόπον, 
ἔτι δὲ τῶν χαιρῶν μὴ διαμαρτεῖν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐνθυμήμασιν πρε- 
πόντως ὅλον τὸν λόγον χαταποιχῖλαι χαὶ τοῖς ὀνόμασιν εὐρύϑμως καὶ 
μουσιχῶς εἰπεῖν, ταῦτα δὲ πολλὴς ἐπιμελείας δεῖσϑαι χαὶ ψυχῆς ἂν- 

δριχῆὴς καὶ δοξαστιχῇς ἔργον εἶναι" χαὶ δεῖν τὸν μὲν μαϑητήν, πρὸς 
τῷ τὴν φύσιν ἔχειν οἵαν χρή, τὰ μὲν εἴδη τὰ τῶν λόγων μαϑεῖν, περὶ 

ὑ δὲ τὰς χρήσεις αὐτῶν γυμνασϑῆναι, τὸν δὲ διδάσκαλον τὰ μὲν οὕτως 
ἀχριβῶς οἷόν τ᾽ εἶναι διελθεῖν, ὥστε μηδὲν τῶν διδαχτῶν παραλιπεῖν, 
περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τοιοῦτον αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν, ὥστε τοὺς 

ἐχτυπωϑέντας χαὶ μιμήσασθαι δυναμένους εὐθὺς ἀνθϑηρότερον καὶ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 16. φημὶ γὰρ ἐγὼ, «  δεῖσδϑαι Μδᾶχ. ΡΙδηι.: ΕΠι. αν, 

Ν 4418. ; τϑβρ. ΨΖόδῃ. 5ῖ6 6]. ἴῃ. Ηδγιπορ,: Ἀΐπ. τ. ΥΓ111 ἊὟ, χαΐϊ ἔδηηθη ὁ0ῃ- 
ἀγασ πὶ ὁχ [βοοῦ, γοίζα! -- 8. 17. χαὶ δεῖν τὸν μὲν χτὲ γ65}. δΝίαχ. ΡΙαπιμ. ἴῃ 
Ηδυῆομ.: ΚΠ. ΟΥ Ὁ 222 Ὑ; Ῥχγοϊθρ. δὰ Ηδγπιορ. στασ.: ἘΠ. αΥὐ ὙΠ ΜΠ 0; 
Αποη. 50}10]. ἴῃ ΗθΓΠΊοΙς. περὶ ἴζ.: ἘΠι. Οὐ ΥἹ] 869 ὙΥ ; Φοδη. 51. 6].: ἈΠι. αὐ. Υ1 932}. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΙΒ) 3 ἀποτελέσειαν Θᾶ --- προάγοι Γ, προαγάγοιτο Λς --- 8. φρο- 
νιμωτέρως Γρτ, Θ] φρονιμώτερον ΑΘᾶ ς, χρησιμωτέρως Γ᾽ πὶρ. ἅπὸ. Ρῖ., χρητι- 

μωτέροις Γᾶ, χρησιμώτερον ΟΥΘΙ οἵ(, γόγβιη. δὰ ΧΙ 18 -- ὃ 106, 4. δ᾽ οι. Θὅ -- 

εἰς τοῦτο] ἐνταῦϑα Γ᾽ πηρ. ὑπο, μτ, ΘΛ -ς -- 6 τὴν οἵη. ΘΛΊΓΓΑΘΑ Ρ]απι. ς ΟΥΘΙῚ 
δ ἰρβ8 οἱέπ (οοὐ κα. ποῖ, μυ, 06) --- Τ αὐτὸν Γ μι., αὐτὴν ΠΟΥ. 4 --- παραδῷ (Ε) ΡΙδημμ. 
σοι, ίοπδο. ΒΚ. βᾳ. --- 8 τι οι), Θᾶ ς --- τὸ δὲ τούτων ἐφ᾽ ἑχάστῳ τῶν πραγμάτων 

(μοιηοθοί.) οαι. Θ --- ἐφ᾽ ἑκάστου ΡΙαππά. --- ἐφ᾽ ἐχάστῃ τῶν πράξεων Γά Θἅ ΟΥ}}} 

- 9 προδιελέσϑαι ΛΞ (εἰ. οοΥτ. Ὁ.) --- μεῖξα: ΚοΙΙ ΑΤ Ρ. 62. οὖ, δὰ ΥἹΗ 38 --- μῖξα: 
(Δ δον. 4) ῬΙαπαμ, 9ο08ῃ. δὲς. (μίξαι οἱ, Ο, Β.) ΒΒ8. Κι ν. 315. ΒΙ.1 μτξασϑαι Γργ. Γ με, 
μίξασϑα: [, ΘΛΙα, Θὰ Ραμ. αἱ νἱὰ, ς ΟΥΘΠΪ Β8, --- τάξαι: Δ ΡΙαππ. Φοδῃ, 51ς.} 
τάξαοϑαι Γ ΘΓ“ Θἅ Ρᾳρ. ΟΥΟΙΠ Β5. οἵ, δέν, ΠῚ μ..14. ΚΘΙῚ ΑΤΊ ρ. 898 ἡ. 4. - ἹΌ δὲ {καὶ} 
ΘΑς, τεὸ {(χαὶδ ΡΙαμά. (Ραρ. --- Γ) --α μὴ οἵα, Θ Λρτ., 5. ν. 804. 1 (Ρὰρ. τε  Γ) -- 

διαμαρτάνειν ΘΑ (ΡΔρ. -Ξ Γ) --- 11 ὅλον τὸν λόγον πρεπόντως ΟΟ]10ς.Θ,, τοῖς πρεπωεστέροις 

ὅλον τὸν λόγον ΘᾺ (Ρδρ. -ες Γ) -- 8 17. 12. δὲ ὁπι. ΡΙ δηλ. --- δεῖται Λ ς (Ραρ. --Ξ Γ) 

-- 18 εἶναι] ἐστί ἴῃ γαβ. τοι 4. ἴθγο {|. ΔΛ. ς, εἶνα! (διελϑεῖν» (ὁΘχ 5ρ4.) ΘᾺ Οὐ] 
-- διῖ ΘΛ Θὰ ς ον} .-- πρὸς τὸ Λε. ὁοτγ. 1 --α 14 τὰ τῶν] τὰ οι. ΘΛΘᾶς 

-τ Τὺ παραλειῖπειν (εἴς, αὶ 9) Γ ρν. Γᾶ μι. (εἰ. (.),. ὁοντ, ἢὰ Γῦς αὐ νἀ. -- 8ἃκ 15. 18 μι- 
μεῖσϑα: ΘΛ ς, μιμησε[σϑαι) ΡΔρ. -- δυνηϑέντας Θ ΛΓ ΘΑ Ραρ. ς ΟτΠ 1. 
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04 γΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (13) 

χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας. χαὶ τούτων μὲν ἁπάντων 
συμπεσόντων τελέως ἕξουσιν οἵ φιλοσοφοῦντες ̓  [1 χαϑ'᾽ ὃ δ᾽ ἂν ἐλλειφρϑῇ 
τι τῶν εἰρημένων, ἀνάγχη ταύτῃ χεῖρον διαχεῖσθαι τοὺς πλησιάζοντας. 

(.)ὴ) Οἱ μὲν οὖν ἄρτι τῶν σοφιστῶν ἀναφυόμενο!ι καὶ νεωστὶ 
προσπεπτωχότες ταῖς ἀλαζονείαις, εἰ καὶ νῦν πλεονάζουσιν, εὖ οἱδ᾽ ὅτι 

πάντες ἐπὶ ταύτην χατενεχϑήσονται τὴν ὑπόϑεσιν. (.α΄..) Λοιποὶ δ᾽ 
ἡμῖν εἰσιν οἱ πρὸ ἡμῶν γενόμενοι καὶ τὰς χαλουμένας τέχνας γράψαι 

τολμήσαντες, οὺς οὐχ ἀφετέον ἀνεπιτιμήτους οἵτινες ὑπέσχοντο δικά- 
ζεσϑαι διδάξειν, ἐχλεξάμενοι τὸ δυσχερέστατον τῶν ὀνομάτων, ὃ τῶν 
φϑονούντων ἔργον ἦν λέγειν ἀλλ᾽ οὐ τῶν προεστώτων τῆς τοιαύτης 
παιδεύσεως, χαὶ ταῦτα τοῦ πράγματος, χαϑ᾽ ὅσον ἐστὶ διδαχτόν, οὐδὲν 
μᾶλλον πρὸς τοὺς διχανιχοὺς λόγους ἢ πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὠφελεῖν 

δυναμένου. τοσούτῳ δὲ χείρους ἐγένοντο τῶν περὶ τὰς ἔριϑας χαλιν- 
δουμένων, ὅσον οὗτοι μὲν τοιαῦτα λογίδια διεξιόντες, οἷς εἴ τις ἐπὶ τῶν 
πράξεων ἐμμείνειεν, εὐθὺς ἂν ἐν πᾶσιν εἴη χαχοῖς, ὅμως ἀρετὴν ἐπηγ- 

γείλαντο χαὶ σωφροσύνην περὶ αὐτῶν, ἐχεῖνοι δ᾽ ἐπὶ τοὺς πολιτικοὺς 

λόγους παρακαλοῦντες, ἀμελήσαντες τῶν ἄλλων τῶν προσόντων αὐτοῖς 
ἀγαϑῶν, πολυπραγμοσύνης καὶ πλεονεξίας ὑπέστησαν εἶναι διδάσχαλοι. 

Καίτοι τοὺς βουλομένους πειϑαρχεῖν τοῖς ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας ταύ- 
τῆς προσταττομένοις πολὺ ἂν ϑᾶττον πρὸς ἐπιείχειαν ἢ πρὸς δητορείαν 
ὠφελήσειεν. χαὶ μηδεὶς οἰέσϑω με λέγειν, ὡς ἔστιν διχαιοσύνη διδα- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 18. καϑ' ὃ δ᾽ ἂν χτὲ ἰηλϊξ. δϑὲ ΡΠ αΐαγο}ι. περὶ παίδων ἀγὼ- 

γῆς 9. Β (Ὁ, 4) --- ὃ 19. λοιποὶ δ᾽ ἡμῖν... ὀνομάτων δομαῖ. ἰπ Πδγπιος.: ΕΠι. Οὐ, 

ΥΊΝ -- ὃ 20. καλινδουμένων "Βδυϊᾷ. ν. ἡλινδημένον (εἴ, Ῥ]ιοῖ. ν. καλινδούμενοι οἱ 

ἡλινδημένον; ΒΑ 970, 90; Ηδβγ 6}. ν. καλινδεῖσθα!), οἵ, ΧῚΧ 80, ΧΧ 8] -- ὃ. 21. πρὸς 

ἐπιείκειαν... ὡφελήσειεν 5010]. δῇ Αὐἰβεϊά, Ῥαηδίῃ, 1 185. 1 (οοι. Ματο,: εὖ ΚΕΙ! 

ΑἹ γ. 02 ἡ. δ) --- χαὶ μηδεὶς οἰέσϑω,, ,.. ἐπιμέλειαν το ΥἹ 10 --- καὶ μηδεὶς 

οἰέσϑω., .. ἐμποιήσειεν 81Ἃ0}}. 9, 30 Η. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 πάντων ΘΛς --- 39 συνδραμόντων Θἅ --- τελέως Γα ΟΥΕΙ 

Ηανοὶ (οἱ. Β5. ν. ΧΧΥΓῚ ΚΟ! ΑΤΟΊΡ.6Ὶ ἢ. 8. 0011. ΧῚ 260. ΧΥΤΙΙ 19)] τελείως Γρν. Β. 58. 
τὸ τέλειον [,ῳ Θ Λε, τελείωσιν Θᾶ .-- 2 ἐλλείπη ΘΑς -- 83. χεῖρον ΓΡΥ., χείρους 
Γ-ΘΛςε κοὐ εἴ, Β8. αἱ Αὐϑορ, Ρ. 121 --- εἶναι Θὴς --- βξβ 19. ὃ ταῖς οπι. Θ -- 
εὖ (ρτορίον Ἰαίπι} οἵη. ΘΛ: βοὰ οἵ. ΒΒ. δὰ Αὐθομ. μ. 405 --- ὃ ὑπόσχεσιν Γ 
-- εἰσὶν ἡμῖν ἙΟΟἸ]οο. ΛΞ --τ γεγονότες χαὶ τὴν χαλουμένην τέχνην συγγράψαι 

Βοραΐ. -- 8. ἀφεχτέον Θ᾽ -- οἵτινες οὔτε ἔσχον τὸ δικάζεσθαι: διδάσχειν, ἐχλεξάμενοι 
τὸ δυσχερέστερον τῶν νοημάτων δοραδί. --- 2 μΓ6Π16 πρὸς τοὺς ἄλλους ἅπαντας ὧτε- 

λεῖν, αὐ Βοαθῃςα ἰα 6} 1605 --- 8 90, 13. δυναμένους Θ᾽ Λ ργ., σου, γα, -- 14. ὅσω 

(1..) Ὁ -- 1Ὁ ἅπασιν Θ Μίβεϊι. Ρ. 80 --- χαχὸς ΘΑς 6 οἵ ΕΥΟ ΠΟΥ Υ- ΟΘΌΔΌΘΥ 

μ. 320 ---- 1Ιὸ ὑπὲρ αὐτῶν ΘΛε -- 8 91. 19 τοῖς οἰ. ΛΔ με. ἴὰ πὰρ. 4.1 -- 
91 ὠφελήσειαν ΘΛ ϑο!ιο! Ατἰβιϊὰ. ς --- ὡς Γ ρει. ὡς ζοῦκ) ΓΘ εἴ, ὃ 4 -- διχαι- 

οτόνη Γρ τ. (ἢ) δικαιοσύνν, Γι Θ. 
ῳ 

90 
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ἘΛΕΝΗ͂Σ ΕΓΙΏΌΜΙΟΝ θδ 

χτόν ̓ " ὅλως μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι τοιαύτην εἶνα! τέχνην, ἧτις τοῖς 
χαχῶς πεφυχόσιν πρὸς ἀρετὴν σωφροσύνην ἂν χαὶ δικαιοσύνην ἐμποιή- Χιχ 71: 

σειεν ᾿ οὐ μὴν ἀλλὰ συμπαραχελεύσασθαί γε χαὶ συνασχῇσαι μάλιστ᾽ 
ἂν οἶμαι τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν ἐπιμέλειαν. (ιβ΄) Ἵνα δὲ μὴ 38 

δοκῶ τὰς μὲν τῶν ἄλλων ὑποσχέσεις διαλύειν, αὐτὸς δὲ μείζω λέγειν 
τῶν ἐνόντων, ἐξ ὧνπερ αὐτὸς ἐπείσϑην οὕτω ταῦτ᾽ ἔχειν, ῥᾳδίως οἶμαι 

χαὶ τοῖς ἄλλοις φανερὸν χαταστήσειν. . . . .«.«τννὐν νος ὑυανενν 
(Λείπει πολλά.) 

ΝΠ. 

ΕΛΕΝῊΣ ΕΓΚΩΜΙῸΝ (0). 

(α΄.) Εἰσί τινες οὗ μέγα φρονοῦσιν, ἣν ὑπόϑεσιν ἄτοπον καὶ παρά- 
δοξον ποιησάμενοι περὶ ταύτης ἀνεχτῶς εἰπεῖν δυνηϑῶσιν “ καὶ κατα- 
γεγηράχασιν οἱ μὲν οὐ φάσχοντες οἷόν τ᾽ εἶναι ψευδῆ) λέγειν οὐδ᾽ ἀντι- 
λέγειν οὐδὲ δύο λόγω περὶ τῶν αὐτῶν πραγμάτων εἰπεῖν, οἱ δὲ διεξ- 
ἰόντες ὡς ἀνδρεία χαὶ σοφία καὶ δικαιοσύνη ταὐτόν ἐστιν, χαὶ φύσει 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ)] Πὸ ἱπιαϊΐοηθ Ηδίθπδθ ἰὼ [[μοΐδη}} Ομδηάθηο νἱ δ 

ΘΔΌρΡΡο Ερίβί. οὐἱξ. ρ. δ1.2 -- δ 1. Εἰσί τινες χτὲ γϑβρ. Αὐβίοίβιθβ γτηδί. ΠῚ 14. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ] 1 τέχνην τοιαύτην εἶναι (Π.} ΟΟΙ1]οΟ. ΛΔ ς, τοιαύτην τέχνην 
εἶναι (Π..) οὐἸϊος, ϑίοῦ. ΟΥο ---- ῶ πεφυκόσιν εἰς Θ᾽ --- αὐτὴν ϑίου., (τὴν) ἀρετὴν 
το --- σωφροσύνην ἂν καὶ διχαιοσύνην Γ εἴ, ΧΙΧ 914] σωφροσύνην ἢ δικαιοσύνην 

ἂν Λς͵, ἢ δικαιοσύνην Θ, δικαιοσύνην ἂν Βίοῦ,, σωφροσύνην ἂν ΟΥο ΒΒ. δὰ ΑΥ̓ΘΟΡ. 
Ρ. 804. --- 8 ἀλλὰ {καὶ Λξς 868 εἴ, ΒΒ. δὰ Ατρορ. Ρ᾿. 118 --- συμπαρασχευάσασθαί 

16 ΘΑὴς, συμπαρασκευάσαι (οἱ, 0.) τε ΟΥο --ὀ 4 τῶν λόγων οἴ, Οτο -- ἐς 983, 

ὃ διαλύειν) διαβαλεῖν Λ βοᾷ οἵ. δέγ. ΤΥ ᾿. 811 --- ὃ (ἄν) οἶμαι Θ --- ογϑίοηΐ, 4 ΌΔΠι 
ἴῃ ἤἥπ6 ΠΙϑη σᾶ Π) 6586 ΑΌΖΘΟΓΟΒ ὈΥΓΪΠῈ8Β ν᾽ ἰδ, λείπει πολλά Δ βου ρβογιηΐ Β8. ΒΙ. οἴ. 

Ῥγϑρίαϊ. οὐὔὖΝ --- χατὰ τῶν σοφιστῶν | ελικώνιος ἅμα ἡπατίωι ΘΙ ὈΒΟΥ. Γ, κατὰ τῶν 

σοφιστῶν 580. Θ Λ, 
οὐ, ὙΠΠ: οοὐά, ΓΘ Λ. 
ἜΛΕΝΗΣ ἜΓΚΩΜΙΟΝ ἴμπβεῦ. ΓΛ Ουΐπε!!. ΠῚ 8. 9 δτρ. ν. βομβυλιός 500]. 

Βοπιοϑέἢ. ᾿. 498 -- - ς Β. ΒΒ, ΚΑΙ ΑΤ μ. 182 84. --᾿ ἰσοκράτους ἑλένης ἐγχώμιον 

Θ᾽ (ΡΙιοϊ.}}] ἐλένη Ατὶβίοι. στιϑὶ. Π| 14 Ηδυρ. νυ. ϑεράπναι οἱ ὁμηρίδαι ΒΑ 8ῦ, 
18 Ἐπεί, τ, ΠΠ 45, 440 ΥΠΠ 1082 ΝΡ] οάθπι. 1 121, 33 5. (οὗ, ϑρθηῆμοὶ συν- 

αγωγὴ τεχνῶν μ. 72 Π.) ΞΞ Β8. Β]. --- 8 1. 12. φευδολογεῖν Θ᾽ --- 13 δύο ΓΛ ςΒ. εἴ, 

Κάμηρν- Β]858 Οταπηηι. Ογ.5 1 Ρ. 632] δύω Θ᾽ ΒΒ5. (οἵ, δὰ 106.) ΒΒ. ΒΙ. --- εἰπεῖν Γ ρΥ.: 
Ἰθοιίο πον] ἀντειπεῖν (6χ ἀντιλέγειν) Γ, ΘΛοαα. -- 14 ἀνδρεία ΓΘ. ΛΥΝ.) ἀν- 

δρία Θ ρμγ. οὐά. οχς, ΝἮ΄. εὖ, δὰ ΤΥ 21. 

Ὠθγυρ, ἰβουύσγαι δ ορογὰ 1. Η) 
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μὲν οὐδὲν αὐτῶν ἔχομεν, μία δ᾽ ἐπιστήμη καϑ᾿ ἁπάντων ἐστίν ἄλλοι 
δὲ περὶ τὰς ἔριδας διατρίβοντες τὰς οὐδὲν μὲν ὠφελούσας, πράγματα 

ῷ δὲ παρέχειν τοῖς πλησιάζουσιν δυναμένας. (8΄.) Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ἑώρων 
νεωστὶ τὴν περιεργίαν ταύτην ἐν τοῖς λόγοις ἐγγεγενημένην καὶ τούτους 

ἐπὶ τῇ καινότητι τῶν εὑρημάτων φιλοτιμουμένους, οὐχ ἂν ὁμοίως ἐθαύ- : 

μαζον αὐτῶν νῦν δὲ τίς ἐστιν οὕτως ὀψιμαϑής, ὅστις οὐχ οἶδεν Πρω- 

ταγόραν χαὶ τοὺς χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον γενομένους σοφιστάς, ὅτ: καὶ 
τοιαῦτα χαὶ πολὺ τούτων πραγματωδέστερα συγγράμματα κατέλιπον 

ἃ ἡμῖν; πῶς γὰρ ἄν τις ὑπερβάλοιτο Γοργίαν τὸν τολμήσαντα λέγειν, ὡς 
οὐδὲν τῶν ὄντων ἔστιν, ἢ Δήνωνα τὸν ταὐτὰ δυνατὰ χαὶ πάλιν ἀδύνατα 
πειρώμενον ἀποφαίνειν, ἢ Μέλισσον, ὃς ἀπείρων τὸ πλῆϑος πεφυχότων 
τῶν πραγμάτων ὡς ἑνὸς ὄντος τοῦ παντὸς ἐπεχείρησεν ἀποδείξεις εὑρί- 

σχεῖν; (γ΄) ᾿Αλλ᾽ ὅμως οὕτω φανερῶς ἐχείνων ἐπιδειξάντων, ὅτι ῥάδιόν 

ἐστιν, περὶ ὧν ἄν τις πρόϑηται, ψευδὴ μηχανήσασϑαι λόγον, ἔτι περὶ 
τὸν τόπον τοῦτον διατρίβουσιν. ' οὃς ἐχρὴν ἀφεμένους ταύτης τῆς τερ- 
ϑρείας, τῆς ἐν μὲν τοῖς λόγοις ἐξελέγχειν προσποιουμένης, ἐν δὲ τοῖς 

ὅ ἔργοις πολὺν ἤδη χρόνον ἐξεληλεγμένης, τὴν ἀλήϑειαν διώχειν, χαὶ 
περὶ τὰς πράξεις, ἐν αἷς πολιτευόμεϑα, τοὺς συνόντας παιδεύειν, καὶ 

περὶ τὴν ἐμπειρίαν τὴν τούτων γυμνάζειν, ἐνθυμουμένους ὅτι πολὺ χρεῖτ- 

τόν ἐστιν περὶ τῶν χρησίμων ἐπιεικῶς δοξάζειν ἢ περὶ τῶν ἀχρήστων 
ἀχριβῶς ἐπίστασϑαι, καὶ μιχρὸν προέχειν ἐν τοῖς μεγάλοις μᾶλλον ἢ 
πολὺ διαφέρειν ἐν τοῖς μιχροῖς χαὶ τοῖς μηδὲν πρὸς τὸν βίον ὠφελοῦσιν. 

ὁ (δ΄) ᾿Αλλὰ γὰρ οὐδενὸς αὐτοῖς ἄλλου μέλει πλὴν τοῦ χρηματίζεσθαι 
παρὰ τῶν νεωτέρων. ἔστιν δ᾽ ἢ περὶ τὰς ἔριδας φιλοσοφία δυναμένη 
τοῦτο ποιεῖν ̓  οἱ γὰρ μήτε τῶν ἰδίων πὼ μήτε τῶν χοινῶν φροντίζοντες 
τούτοις μάλιστα χαίρουσιν τῶν λόγων, οἱ μηδὲ πρὸς ἕν χρήσιμοι τυγ- 

ὧν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ καὶ 3. ὀψιμαϑής ἤδογοιι., δι ϊ, 5..ν. τ 8 4. τερϑρεία᾽ ΗΘΒΥ0}}.» 

ΜΟΘΥΪΒ 8. ν. 

ΔΡΡΑΙΣΑΤΙΟΒΕ1 κατὰ πάντων ΘΛ ς κε]. μ. 81 --- ῶ διατρίβοντες Γ: Ἰοοιο 

πον] διατρίβουσι ΘᾺ οὐκ. .-- ἃ ἢ. 4. γεγενημένην ΘΛς κοὐ εἴ, ΧΠ 89, ΧΥΤΙ 86, 

102, ΧΙΣ 32, ΧΧ 0, ΧΧἧΕΤ, 188 οἱ δέν. ΙΝ μ. 579..3,. οοι ἃ. δαςί, μ. 10] --- ὃ τῇ οἵη. 

Θὴς 568 εἴ. δὲν. 1.1. -τ εὑρημάτων Γ᾿: ἰοοο πονὰ οἵ, ΧΧῚ 909, ΧΙ 17] εὑρη- 

μένων ΘΛ εο(ἰ(. --- θ᾽ αὐτοὺς Θὴς --- οὕτως ὀψιμαϑὴς ἐστιν (0110... ΘᾺ εις ἢο. --- 
8 τοιαῦτα] ταῦτα Γ --- τούτων {ἔτι) ΘᾺ ς -- δυσχερέστερα Θ --- χατέλειπον Γ μΥ,, 

ΟΟΥΥ, ὃ (ἢ) -- ἃ 8. 9 τις οἰχ. Θ μΥ.. δὶ. 1 -- 10 καὶ πάλιν ἀδύνατα (Ποπιοθοί.) 

οἵα, ΓΡΓ., 8. ν. δά. ὃ -- 8 4. 18 οὕτως ΘΛ -- ἀποδειξάντων ἡ ς --- [5 τρόπον 

Γβρὰ οὗ, ὃ 88, ΧΙΣ 81 --- τερϑρίας ΛΜ. --  ὅ. 20 τῶν χρησίμων] τῶν οπ). Θ -- 

231 μᾶλλον οῃ. ΘΛς- -- 32 ὡτελοῦσιν)] διαφέρουσιν Θ᾽ οχ ἀπίοοσι. -- 8 θ.. 34. φιλο- 

σοφία] φιλονεικία Λς -- 395 πω οἴῃ, Θ Λ ες. 

ων 

εν - 

"ἙἜ 

2] 
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ς χάνουσιν ὄντες. (ε΄.) Τοῖς μὲν οὖν τηλικούτοις πολλὴ συγγνώμη ταύ- 1 
τὴν ἔχειν τὴν διάνοιαν" ἐπὶ γὰρ ἁπάντων τῶν πραγμάτων πρὸς τὰς 
περιττότητας χαὶ τὰς ϑαυματοποιίας οὕτω διαχείμενοι διατελοῦσιν ̓  τοῖς 

δὲ παιδεύειν προσποιουμένοις ἄξιον ἐπιτιμᾶν, ὅτι χατηγοροῦσι μὲν τῶν 

5 ἐπὶ τοῖς ἰδίοις συμβολαίοις ἐξαπατώντων χαὶ μὴ δικαίως τοῖς λόγοις 

χρωμένων, αὐτοὶ δ᾽ ἐχείνων δεινότερα ποιοῦσιν " οἱ μὲν γὰρ ἄλλους τινὰς 

ἃ ἐζημίωσαν, οὗτοι δὲ τοὺς συνόντας μάλιστα βλάπτουσιν. (ς΄.) Τοσοῦτον 8 

δ᾽ ἐπιδεδωχέναι πεποιήκασι τὸ ψευδολογεῖν, ὥστ᾽ ἤδη τινὲς ὁρῶντες τού- 
τοὺς ἐκ τῶν τοιούτων ὠφελουμένους τολμῶσι γράφειν, ὡς ἔστιν ὁ τῶν 

10 πτωχευόντων χαὶ φευγόντων βίος ζηλωτότερος ἢ ὁ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων, 

χαὶ ποιοῦνται τεχμήριον, ὡς εἰ περὶ πονηρῶν πραγμάτων ἔχουσίν τι 

λέγειν, περί γε τῶν χαλῶν χἀγαϑῶν ῥᾳδίως εὐπορήσουσιν. ἐμοὶ δὲ 9 
8 δοχεῖ πάντων εἶναι χαταγελαστότατον τὸ διὰ τοιούτων λόγων ζητεῖν 

πείϑειν, ὡς περὶ τῶν πολιτιχῶν ἐπιστήμην ἔχουσιν, ἐξὸν ἐν αὐτοῖς οἷς 

ι5 ἐπαγγέλλονται τὴν ἐπίδειξιν ποιεῖσθαι τοὺς γὰρ ἀμφισβητοῦντας τοῦ 
210 φρονεῖν χαὶ φάσχοντας εἶναι σοφιστὰς || οὐχ ἐν τοῖς ἠμελημένοις ὑπὸ 

τῶν ἄλλων, ἀλλ᾽ ἐν οἷς ἅπαντές εἰσιν ἀνταγωνισταί, προσήχει διαφέρειν 
χαὶ χρείττους εἶναι τῶν ἰδιωτῶν. νῦν δὲ παραπλήσιον ποιοῦσιν, ὥσπερ 10 

ἂν εἴ τις προσποιοῖτο χράτιστος εἶναι τῶν ἀϑλητῶν ἐνταῦϑα καταβαίνων, 
Ὁ οὗ μηδεὶς ἂν ἄλλος ἀξιώσειεν. τίς γὰρ ἂν τῶν εὖ φρονούντων συμ- 

φορὰς ἐπαινεῖν ἐπιχειρήσειεν; ἀλλὰ δῆλον, ὅτι δι’ ἀσϑένειαν ἐνταῦϑα 

Ὁ χαταφεύγουσιν. ἔστιν γὰρ τῶν μὲν τοιούτων συγγραμμάτων μία τις 11 
ὁδός, ἣν οὔϑ᾽ εὑρεῖν οὔτε μαϑεῖν οὔτε μιμήσασϑαι δύσχολόν ἐστιν οἵ 
δὲ χοινοὶ χαὶ πιστοὶ χαὶ τούτοις ὅμοιοι τῶν λόγων διὰ πολλῶν ἰδεῶν 
χαὶ χαιρῶν δυσχαταμαϑήτων εὑρίσχονται καὶ λέγονται, καὶ τοσούτῳ 
χαλεπωτέραν ἔχουσι τὴν σύνϑεσιν, ὅσῳ περ τὸ σεμνύνεσθαι τοῦ σχώ- 
πτειῖν χαὶ τὸ σπουδάζειν τοῦ παίζειν ἐπιπονώτερόν ἐστιν. σημεῖον δὲ 19 

δ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] ὃ 8. ὡς ἔστιν ὁ τῶν χτὲ οἵ, Αὐἰϑίοί. τηδέ, ΠῚ 24 νυ. 1401" 20, 

ΔἈΡΡΑΒΑΤΙΙΒῚ 8 7. 8 καὶ τὰς] τὰς οῃ. ΘΛ ς βοὰ οἵ ὃ 81 Β8. δὰ Ατϑορ. ἢ. 298 
-- ὃ ἰδίοις οπῃ. Θ Λ ς Β8. δὰ Ασϑορ. Ρ. 109 --- 8. 8. 10 ὁ ρῥτορίετ ἰδὲ, ἀ6]. Β8, (δὰ 

ΑΥ̓ΘΟΡ. Ρ. 81, ἀδ ἰδίιι ᾿. 40) Β]., Βοὰ ἰαίαβ σαπὶ ἢ ἰοϊογαπᾶαβ οἵ. Π 56, ΙΥ̓͂ 42, 

ΧΙΓΘῚΙ, ΧΥ͂ 14, ΧΧ 115, 60.111, (ΧΥ̓ΤΙ 145, ΧΙΣ 251, 3291, ΧΧ 28) οἱ βόῃη. δὰ Ευδυ. 
ὃ 8 --- 12 γ8 ὁπ. Λξ -- καὶ ἀγαϑῶν ΘΛς- -- 8 9. 18 τοιούτων Γ: ᾿δοίίο πον8] τού- 

τῶν τῶν ΘΛ οὐᾷ. --- 14 ἐξὸν τετῖτς οἷς Γ ρΥ., ἐξὸν αὑτοῖς ἐν οἷς ἰῃ ΓᾺΒ. ΘΟΥΤ, 3 

-- 15 ἀπόδειξιν Θὴς --- τοῦ Γρτ,, τοῦτο σοΥτ. δ --- 11 ἄλλων (ἑλλήνων) Θ Λ-ε -- 
8 10. 22 διαφεύγουσιν Θ -- 8 11. 295 εὑρίσχονται Γ ρτ.: Θεὐΐο πον] εὑρίσκονταί (τε) 

Γ,.ΘΛ οάὰ. βορὰ εὖ. δὰ Υἱ 19 --- 90 σε] τετεετεες τοῦ Γ ΡΥ. σεμνύνεσϑαι ἢ ἔγχω- 
μιάξειν τοῦ ἰῃ ΤΆ8. οἱ ἰπ Τρ. ΟΟΤΓ. 2. (1.).Ψ 

ΕἾ 



08 ὙΠ ΤΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (10) 

μέγιστον ̓  τῶν μὲν γὰρ τοὺς βομβυλιοὺς καὶ τοὺς ἅλας καὶ τὰ τοιαῦτα 
βουληϑέντων ἐπαινεῖν οὐδεὶς πώποτε λόγων ἠπόρησεν, οἱ δὲ περὶ τῶν ς 
ὁμολογουμένων ἀγαϑῶν ἢ χαλῶν ἢ διαφερόντων ἐπ᾽ ἀρετῇ λέγειν ἐπι- 
χειρήσαντες πολὺ χαταδεέστερον τῶν ὑπαρχόντων ἅπαντες εἰρήκασιν. 

18 οὐ γὰρ τὴς αὐτῆς γνώμης ἐστὶν ἀξίως εἰπεῖν περὶ ἑχατέρων αὐτῶν, 
χχιϑ8ὺ ἀλλὰ τὰ μὲν μιχρὰ ῥάδιον τοῖς λόγοις ὑπερβαλέσϑαι, τῶν δὲ χαλεπὸν 

τοῦ μεγέϑους ἐφικέσθαι" χαὶ περὶ μὲν τῶν δόξαν ἐχόντων σπάνιον 
εὑρεῖν, ἃ μηδεὶς πρότερον εἴρηχεν, περὶ δὲ τῶν φαύλων χαὶ ταπεινῶν ἃ 

ὅ τι ἄν τις τύχῃ φϑεγξάμενος, ἅπαν ἴδιόν ἐστιν. 
14 (ζ΄.) Διὸ καὶ τὸν γράψαντα περὶ τῆς Ἑλένης ἐπαινῶ μάλιστα τῶν 

εὖ λέγειν τι βουληϑέντων, ὅτι περὶ τοιαύτης ἐμνήσϑη γυναιχός, ἣ καὶ 
τῷ γένει χαὶ τῷ κάλλει χαὶ τῇ δόξῃ πολὺ διήνεγχεν. οὐ μὴν ἀλλὰ 
χαὶ τοῦτον μιχρόν τι παρέλαϑεν φησὶ μὲν γὰρ ἐγκώμιον γεγραφέναι 

περὶ αὐτῆς, τυγχάνει δ᾽ ἀπολογίαν εἰρηχὼς ὑπὲρ τῶν ἐχείνῃ πεπραγ- 
1ὅ μένων. ἔστιν δ᾽ οὐχ ἐχ τῶν αὐτῶν ἰδεῶν οὐδὲ περὶ τῶν αὐτῶν ἔργων ιὖ 

ὁ λόγος, ἀλλὰ πᾶν τοὐναντίον ἀπολογεῖσθαι μὲν γὰρ προσήχει περὶ 

τῶν ἀδιχεῖν [|| αἰτίαν ἐχόντων, ἐπαινεῖν δὲ τοὺς ἐπ᾿ ἀγαϑῷ τινι διαφέ- 311 
Ιχυ ροντας. (η΄) Ἵνα δὲ μὴ δοχῶ τὸ ῥᾷστον ποιεῖν, ἐπιτιμᾶν τοῖς ἄλλοις 

μηδὲν ἐπιδειχνὺς τῶν ἐμαυτοῦ, πειράσομαι περὶ τῆς αὐτῆς ταύτης 

ξν 

"- 0 

Ν εἰπεῖν, παραλιπὼν ἅπαντα τὰ τοῖς ἄλλοις εἰρημένα. 90 

[θεποοα!}} (δ΄) Τὴν μὲν οὖν ἀρχὴν τοῦ λόγου ποιήσομαι τὴν ἀρχὴν τοῦ 
εχ γένους αὐτῆς. πλείστων γὰρ ἡμιϑέων ὑπὸ Διὸς γεννηθέντων μόνης 

ταύτης γυναιχὸς πατὴρ ἠξίωσε χληϑῆναι. σπουδάσας δὲ μάλιστα περί ὃ 

ΤΕΒΤΊΙΜΟΝΙΑ] ἃ 13. τῶν μὲν γὰρ τοὺς... ἐπαινεῖν ΒΑ 85, 15 -- βομβυλιοὺς 

ἢδτρ. 5. ν. (Βδοϊ. Απ. ατ, 180, 34, δυῖϊά,, Ζοματ,, ΒΑ 220, 1, Ηόβγ ον, κὰν, Εἴγηι. 

ΔΜ. 904, 24) -- ὶ 1. ἀπολογεῖσθαι. διαφέροντας ΤΠθο. ρΙΌρΥΎπιπ.: ἢ. ὅτ. ΠΠ 

119 809.. -τ ὃ 16. σπουδάσας δὲ... ἔδωχεν Ποχοραί.: ἢ. στ, ΠῚ 446 Ἢ, τοβρ. ἰδ .4. 
Ῥ. 480; ΤοΒρ. οἰΐδι ὅ6Π0]., Ποπηοϑῖ. ΧΧ καὶ 18. γν. 498 ἢ. 

ἈΡΡΑΠΑΤΌἊΌΒΊ 8 139,.1 καὶ τὰ τοιαῦτα βουληθέντων ἐπαινεῖν! ἐπαινούντων ΒΑ 

-- 3 λόγων ἠπόρησεν, οἱ δὲ ἰπ τὰ8, 10---12 ΠΠ{{, οοττ, ἰώ, (λόγων ὁ. πιὸ ΟΡ ΠΟΥ ΡΓ., 

ρΡοβϑί ἠπόρησεν ἴῃ ν, ἀιἰἀ. 1», ΓὯΠ}0 ΘΥ85., ἴῃ ἰοχί. γούδρ, 9) --- 38. διχφερόντων 

Γι: Ἰροϊΐο πονὰ οἷ, δὰ καὶ 81] (τῶν) διαφερόντων ΘΛ. -- {τὸ λέγεν ΘΛε 

Οχο, δὲ, - 18. 5 γνώμης Γρι., διανοία(ς) ἴῃ πὰρ. ἀπὸ. μΥ. οὗ, Χ 34, ΧΠῚ 69 -- 

Ὁ ὑπερβαλέσϑα: ΓΡΙ., ὑπερβάλλεσθαι οὐτι. 3 -- 5 ὃ Θῆὴς -- 9. φϑέγξασϑαι Θ -- 

14, 12 πολὺ {ποὺ} Θ -- ἸΑ δηίθ ϑεν᾽ φησὶ ἰῃ πὶ Γ᾽ - φασὶ ΔΝ. -- μὲν ὁη!. 

Λε βοᾷ οὗ δὶ 148 --- ὶ 15. 10 ἔργων οἵη. ΓΡτς ἴῃ πὰς. ἀ|,.1}».. ἴῃ ἰοχῖι δ ἃ. ἢ 
(μρμρθπη..) -- 10 ἀλλ᾽ ἅπαν ΘΛς -- 8 ἐπιτιμῶν Θ᾽ -- 19 τῆς οἵη. Θὴς -- ἃ 16. 

9] τὴν ἀρχῇν] τοιαύτην Γ 5, (ὦ Αὐϑορ, μ. 161), 506. οἵ, {Ππιοβϑί!.} ΕΣ 8 Καὶ, ν. 804 

Οὀμον  ῃ. 91 - 292. γεννηθέντων ὑπὸ διὸς ΟΟἸος, ΘΛ ς Πο. -- 28. ταύτης {τῆς) 

Θῆὴς --- περί τε τὸν] περὶ τὰς ΠΟΧΟΡ. 
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τε τὸν ἐξ ᾿Αλχμήνης χαὶ τοὺς ἐχ Λήδας, τοσούτῳ μᾶλλον ᾿Ελένην 
Ἡραχλέους προὐτίμησεν, ὥστε τῷ μὲν ἰσχὺν ἔδωχεν, ἣ δίᾳ τῶν ἄλλων 
χρατεῖν δύναται, τῇ δὲ χάλλος ἀπένειμεν, ὃ χαὶ τῆς ῥώμης αὐτῆς ἄρχειν 
πέφυχεν. εἰδὼς δὲ τὰς ἐπιφανείας χαὶ τὰς λαμπρότητας οὐχ ἐχ τῆς 

ὁ ἡσυχίας ἀλλ᾽ ἐχ τῶν πολέμων χαὶ τῶν ἀγώνων γιγνομένας, καὶ βουλό- 

1: 

α 

μένος αὐτῶν μὴ μόνον τὰ σώματ᾽ εἰς ϑεοὺς ἀναγαγεῖν, ἀλλὰ χαὶ τὰς 
δόξας ἀειμνήστους χαταλιπεῖν, τοῦ μὲν ἐπίπονον χαὶ φιλοχίνδυνον τὸν 
βίον χατέστησεν, τὴς δὲ περίβλεπτον καὶ περιμάχητον τὴν φύσιν 
ἐποίησεν. 

(ι.) Καὶ πρῶτον μὲν Θησεύς, ὁ λεγόμενος μὲν Αἰγέως, γενόμενος 
δ' ἐχ Ποσειδῶνος, ἰδὼν αὐτὴν οὔπω μὲν ἀχμάζουσαν, ἤδη δὲ τῶν 
ἄλλων διαφέρουσαν, τοσοῦτον ἡττήϑη τοῦ χάλλους ὁ χρατεῖν τῶν ἄλλων 

εἰϑισμένος, ὥσϑ᾽ ὑπαρχούσης αὐτῷ χαὶ πατρίδος μεγίστης καὶ βασιλείας 
ἀσφαλεστάτης, ἡγησάμενος οὐχ ἄξιον εἶναι ζὴν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀγα- 

11 
ΧΥῚ τ0ς 

18 

ι ϑοῖς ἄνευ τῆς πρὸς ἐκείνην οἰχειότητος, ἐπειδὴ παρὰ τῶν κυρίων οὐχ 19 

8 

320 

οἷός τ᾽ ἣν αὐτὴν λαβεῖν, ἀλλ᾽ ἐπέμενον τὴν τε τῆς παιδὸς ἡλικίαν χαὶ 
τὸν χρησμὸν τὸν παρὰ τῆς Πυϑίας, ὑπεριδὼν τὴν ἀρχὴν τὴν Τυνδάρεω 
χαὶ χαταφρονήσας τῆς ῥώμης τῆς Κάστορος καὶ Πολυδεύχους καὶ πάν- 
των τῶν ἐν Λαχεδαίμον: δεινῶν ὀλιγωρήσας, βίᾳ λαβὼν αὐτὴν εἰς ΓΑφι- 
ὄναν τῆς ᾿Αττικῆς χατέϑετο᾽ χαὶ τοσαύτην χάριν ἔσχεν Πειρίϑῳ τῷ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 11. τοῦ μὲν ἐπίπονον... ἐποίησεν Ποπηοίγ, περὶ ἄρμ.: ΕἸ). 
γν. ΠῚ 200 ὃν; ΤΙθον. περὶ σχημ. ἰδι4, ΠῚ 14|5; ΑἸοχαμπᾶ. περὲ σχημ. ἰὈ1ἀ. ΠῚ 86 
οἱ 40, ὅ'0Π0]. Αποη, ἴῃ Ηδγιπος. (6χ ΤΙ το ἢ): ΕΠ. ὅτ. ὙΠ 1082 Ἢ --- καὶ φιλο- 

χίνδονον..  , ἐποίησεν 5011}0]. ΡΙΔίοη. Ρηδοατ, 261 Ο Ρ. 968 ΒΟ --- 8 18. καὶ πρῶτον 
μὲν... (δ 20) συνεχινϑύνευσεν ἱγηἰξ. οδὲ [1π0.] ΟἸαυἃ. 10. --- καὶ πρῶτον μὲν χτᾷ 

γΌΒρ. οἶδ. Ποιηοβίῃ. θης, 10; τϑβρ. ἰδ Αὐἰ βίοι. τί. ΠῚ 38 Ρ. 18998 3, ΤΊΘο. 
ΡτοσΎπ,: ΒΒ. ὅτ. ΠΠ110 8ὃρ, ΑἸοχδηατὶ ᾳ ἢ. ἰπ Αὐἰβιοί, βορ ἰδέ, δ Θμ ἢ, σοπηπηθαί. 
Ρ. 118, 38 54ᾳ. ΝΥ Δ|1168. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 καὶ τοὺς ἐκ λήδας οἠϊ. ΔΛ ργ, ς δηΐο ([,.) Ο., ἴῃ τρ. δα ὰ, 
Λιὶ -α τοσοῦτο Θ᾽ Ποχορ. --- ἐλένην ὁπ). ΠΟΧΟΡ. --- 23 προετίμησεν ΠΟΧΟΡ. -- 
δέδωχεν Γ Ὠοχύρ. βοὲ οἵ, προὐτίμησεν, ἀπένειμεν --- ἄλλων (ἁπάντων) Λς Β8. δὲ 

Αὐθορ. μ. 108 --- ᾧ 17, 4 δὲ ὁπ). Θ -- τὰς λαμπρότητας καὶ τὰς ἐπιφανείας ΘΟ]]0Ο. 

ΘΛΟΕΌΡο. βορὰ εἴ, ΧΥ͂Τ 10. δι. ΓΝ Ρ. 818 --- 8 ἀγαγεῖν Θ .-- 7 τῷ μὲν Ποπιρίζ,, 
τῶν μὲν ΑἸΘχ. μ. 86 --- πολυχένδυνον Πριηδίχ,, ἐπικίνδυνον ΤΊΠ6Υ. ΒΟ] ΗΘΓπιοΚ. 

(ὃχ ὃ 82) οἵ. ΚοΙΓ ΑἹ μ. 58 ἡ. 3 -- - βϑ ἐποίησε... κατέστησεν (0]100. Ποπιρίγ. ΤΊ ΘΓ, 
ΑἸΘΧχ. Ρ. 86 ΒΟ  θυτηος. -- περίβλεπτον καὶ οἴῃ. ΑἸθχ. Ρ. 86 --- 18. 10 λεγό- 
μᾶνος μὲν] μὲν ὁπ. Θ -- 11 ἤδη Β. 58. Ξε ἔδη Γρε.} εἴδει Γ, ΘΛ ς --- 12 ὁ 01]. 

Θῆὴς -- ὶ 19. 16 ἀνέμενον ΘΛς εὖ. ΧΥ͂ 29 --- 18 κάστορος Γ ρζ. Λ] κάστορός {τε) 
Γ,Θ εοά οἵ. Εν νυ. 885 -- 20 χκατέϑετο Γ ρτ.] γρ. ἐχόμισεν Γ πη. 3. Ξξξ ἐκόμισε 
Θ᾽ [πιοΐδῃ. ς, ἐχόμησε Λ --- αὶ 30, τοσαύτην (τὴν) Θ, 



(1 

τ0 ΠΕ ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (10) 

μετασχόντι τὴς ἁρπαγῆς, ὥστε βουληϑέντος αὐτοῦ μνηστεῦσαι Κόρην 

τὴν Διὸς χαὶ Δήμητρος, καὶ παραχαλοῦντος ἐπὶ τὴν εἰς ἽΑιδου χατά- 
βασιν, [ἐπειδὴ συμβουλεύων οὐχ οἷός τ᾽ ἣν ἀποτρέπειν, προδήλου τῆς 
συμφορᾶς οὔσης ὅμως αὐτῷ συνηχολούϑησεν, νομίζων ὀφείλειν τοῦτον 

τὸν ἔρανον, μηδενὸς ἀποστῆναι τῶν ὑπὸ Πειρίϑου προσταχϑέντων ἀνϑ᾽ 
ὧν ἐκεῖνος αὐτῷ συνεχινδύνευσεν. 

(ια΄.) Εἰ μὲν οὖν ὁ ταῦτα πράξας εἴς ἣν τῶν τυχόντων, ἀλλὰ μὴ 
τῶν πολὺ διενεγχόντων, οὐχ ἄν πω δῆλος ἣν ὁ λόγος, πότερον Ἑλένης 

ἔπαινος ἢ χατηγορία Θησέως ἐστίν" νῦν δὲ τῶν μὲν ἄλλων τῶν εὖδο- 
χιμησάντων εὑρήσομεν τὸν μὲν ἀνδρείας, τὸν δὲ σοφίας, τὸν δ᾽ ἄλλου 
τινὸς τῶν τοιούτων μερῶν ἀπεστερημένον, τοῦτον δὲ μόνον οὐδ᾽ ἑνὸς 

99 ἐνδεᾶ γενόμενον, ἀλλὰ παντελὴ τὴν ἀρετὴν χτησάμενον. δοχεῖ δέ μοι 

πρέπειν περὶ αὐτοῦ χαὶ διὰ μαχροτέρων εἰπεῖν ̓  ἡγοῦμαι γὰρ ταύτην 
μεγίστην εἶναι πίστιν τοῖς βουλομένοις Ἑλένην ἐπαινεῖν, ἣν ἐπιδείξωμεν 
τοὺς ἀγαπήσαντας καὶ ϑαυμάσαντας ἐχείνην αὐτοὺς τῶν ἄλλων ϑαυ- Σ 

μαστοτέρους ὄντας. (ιβ΄) Ὅσα μὲν γὰρ ἐφ᾽ ἡμῶν γέγονεν, εἰχότως ἂν 
ταῖς δόξαις ταῖς ἡμετέραις αὐτῶν διαχρίνοιμεν, περὶ δὲ τῶν οὕτω 

παλαιῶν προσήχει τοῖς χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον εὖ φρονήσασιν ὁμονο- 
οὔντας ἡμᾶς φαίνεσθϑαι. 

Κάλλιστον μὲν οὖν ἔχω περὶ Θησέως τοῦτ᾽ εἰπεῖν, ὅτι κατὰ τὸν αὐτὸν 
χρόνον Ἡρακλεῖ γενόμενος ἐνάμιλλον τὴν αὑτοῦ δόξαν πρὸς τὴν ἐκείνου 
χατέστησεν. οὐ γὰρ μόνον τοῖς ὅπλοις ἐκοσμήσαντο παραπλησίοις, ἀλλὰ 
χαὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν ἐχρήσαντο τοῖς αὐτοῖς, πρέποντα τῇ συγγενείᾳ ποι- 
οὔντες. ἐξ ἀδελφῶν γὰρ γεγονότες, ὁ μὲν ἐχ Διός, ὁ δ᾽ ἐχ Ποσειδῶνος, 
ἀδελφὰς χαὶ τὰς ἐπιϑυμίας ἔσχον. μόνοι γὰρ οὗτοι τῶν προγεγενημένων 

34. ὑπὲρ τοῦ βίου τοῦ τῶν ἀνθρώπων ἀϑληταὶ κατέστησαν. (:1γ΄.) Συνέβη δὲ 
τὸν μὲν ὀνομαστοτέρους καὶ μείζους, τὸν δ᾽ ὠφελιμωτέρους καὶ τοῖς Ἕλλησιν 
οἰκειοτέρους ποιήσασϑαι τοὺς κινδύνους. τῷ μὲν γὰρ Εὐρυσϑεὺς προσ- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑῚΊ 8 38. κάλλιστον μὲν οὖν χτέ γοβρ. Μοπδηά,: ΒΉ. ὅτ. ΠῚ 8386 80 

-- ἐξ ἀδελφῶν γὰρ γεγονότες τ65}. Νί(Ο]. ργορυπιπ,; ΚΠ. ὅτ, 1 855 Ὗ, 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΣΒ)] 23 παρακαλοῦντος Γ ὑγ. Β8. Β].] παρακαλοῦντος (αὐτὸν) ΓΘ 
Λ ς Β. Β5. --- εἰς οἴη. Λ ς, οἱ, δα. Ὗ. Βαίία (Λ.}) Ο., φαΐ ἰδιπθη ἴῃ δημοί. ἀοἰεί -- 
5 πραχϑέντων Θ, προσταττομένων ἧς --- ξὶ 31. 9 ἐστίν οῃη. Θ --- 10 τοὺς μὲν... 
τοὺς δὲ... τοὺς δ᾽. ἀπεστερημένους Γ ὈΓ., ΟΟΥΤ. 5 --- 11 οὐδ᾽ ἑνὸς Β5. Β]. -- οὐ- 

δενὸς ΓΘ Υ᾽΄. ς Β. Β5,] οὐϑ᾽ ἑνὸς Λ τε οὐϑενὸς Μ, ΑἸά.1,. --- 19 ἐνδεῆ Θ -- ἐ 33. 

18 πρέπειν οη.. ΘΛεΕΏὮο, -- ᾷ 38, 20 ἔχω ρμοδί εἰπεῖν (Π..) οΟἸΪος. Λς 0. --- 

Ὡ1 ἐφάμιλλον Θὴς οἵ, ΒοΠη, δὲ Ποιηοη. ὃ 12 -- ἑαυτοῦ Θὴς --- 22 παραπλησίως 
Λς απίρ Ὁ, -- 24 γὰρ] δὲ Λ ς -- 236 τοῦ τῶν] τοῦ οπι. ΘΛ ς --- γεγόνασι Θ, 

ων 

20 
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ἔταττεν τάς τε βοῦς τὰς ἐχ τῆς ᾿Ερυϑείας ἀγαγεῖν χαὶ τὰ μῆλα τὰ 

τῶν Ἑσπερίδων ἐνεγχεῖν χαὶ τὸν Κέρβερον ἀναγαγεῖν χαὶ τοιούτους 
ἄλλους πόνους, ἐξ ὧν ἔμελλεν οὐ τοὺς ἄλλους ὠφελήσειν, ἀλλ᾽ αὐτὸς 

918 χινδυνεύσειν " ὁ δ᾽ αὐτὸς αὑτοῦ || χύριος ὧν τούτους προῃρεῖτο τῶν 
5 ἀγώνων, ἐξ ὧν ἔμελλεν ἢ τῶν Ἑλλήνων ἢ τῆς αὑτοῦ πατρίδος εὐερ- 

γέτης γενήσεσθαι. χαὶ τόν τε ταῦρον τὸν ἀνεϑέντα μὲν ὑπὸ Ποσει- 
δῶνος, τὴν δὲ χώραν λυμαινόμενον, ὃν πάντες οὐχ ἐτόλμων ὑπομένειν, 
μόνος χειρωσάμενος: μεγάλου φόβου χαὶ πολλῇς ἀπορίας τοὺς οἱχοῦντας 

τὴν πόλιν ἀπήλλαξεν ̓  χαὶ μετὰ ταῦτα Λαπίϑαις σύμμαχος γενόμενος, 
ιὸ καὶ στρατευσάμενος ἐπὶ Κενταύρους τοὺς διφυεῖς, οἱ καὶ τάχει χαὶ 

ῥώμῃ καὶ τόλμῃ διενεγχόντες τὰς μὲν ἐπόρϑουν, τὰς δ᾽ ἔμελλον, ταῖς 
δ᾽ ἠπείλουν τῶν πόλεων, τούτους μάχῃ νικήσας εὐθὺς μὲν αὐτῶν τὴν 

ὕβριν ἔπαυσεν, οὐ πολλῷ δ᾽ ὕστερον χρόνῳ τὸ γένος ἐξ ἀνθρώπων 
ἠφάνισεν. περὶ δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους τὸ τέρας τὸ τραφὲν μὲν ἐν 

ιῷ Κρήτῃ, γενόμενον δ᾽ ἐκ Πασιφάης τῆς Ἡλίου ϑυγατρός, ᾧ κατὰ μαν- 

ο τείαν δασμὸν τῆς πόλεως δὶς ἑπτὰ παῖδας ἀποστελλούσης, ἰδὼν αὐτοὺς 

ἀγομένους καὶ πανδημεὶ προπεμπομένους ἐπὶ ϑάνατον ἄνομον καὶ προῦ- 
πτον χαὶ πενϑουμένους ἔτι ζῶντας, οὕτως ἠγανάχτησεν, ὥσϑ᾽ ἡγήσατο 

χρεῖττον εἶναι τεϑνάναι μᾶλλον ἢ ζῆν ἄρχων τῆς πόλεως τῆς οὕτως 
0 οἰχτρὸν τοῖς ἐχϑροῖς φόρον ὑποτελεῖν ἠναγχασμένης. σύμπλους δὲ γενό- 

μενος καὶ κρατήσας φύσεως ἐξ ἀνδρὸς μὲν χαὶ ταύρου μεμειγμένης, τὴν 

ἀ δ᾽ ἰσχὺν ἐχούσης οἵαν προσήχει τὴν ἐχ τοιούτων σωμάτων συγκειμένην, 

ἈΡΡΑΝΑΤΌΒ)] 8ὶ 34. 1 ἐκ τῆς] ἐξ ΘΛς -- ἄγειν Γ βεὰ οἵ, ἐνεγχεῖν, ἀνα- 
γαγεῖν --- τὰ τῶν] τὰ οῃ. ΘΛεΕ -- 8. πόνους ἄλλους Θ0]10ο.. ΘΛς --- ἤμελλεν ΓΛ 

οἀὰ, --- ὠφελεῖν ᾿ς -- 8 9, 4 προήρητο ΛΞ (οἱ. ὁοττ. (.) --᾿ δ ἤμελλεν Γρτ. Ο, 
8(.,) ηλπιζεν Γ πιρ΄. ὯΠΟ. ΡΥ. -- ἑαυτοῦ Θὴς -- δὶ νομισϑήσεσϑαι ΘΛς --- ἀναιρε- 
ϑέντα Θ -.-- 8 καὶ μεγάλης ἀπορίας (πάντας) ΘΛΑς -- ἃ 8306, 10 καὶ στρατευσάμενος 
Γ,Θ ΛεΒ. δίυ. ΚΒ γν. 833 Β8. οὗ ὃ 11] χαὶ οπι. Γρτγ. ϑϑδαρρθ Ζ00. ρΡ. 88 60]}. ΧΙΥ 

81, ΧΧΙ 104, 2300 Β8. ΒΙ.: 564 ἰὐΐρ!οχ αβγηάθίοη πο] δι πὶ --- οἱ καὶ 1 καὶ 01]. 

Γρτ. Β. ΒΒ., 8. νυ. δὰ, Γ, (9) -- καὶ ῥώμῃ καὶ τόλμῃ Γ᾽, Λ] καὶ τόλμῃ ὁπ. Γ ΡΥ. Β8. 
(ρ. ΧΧΧΙΧ 12) Κι. ῥ. 869 0011. Χ1Π ὃ (86 φέΐδπι 1116 Ἰοσὰβ ὑγίραγεϊ 51), καὶ τόλμῃ 

χαὶ ῥώμῃ ΘΟ]100. Θ: οτγαϊίο οἰΐδπι πῃ Βα ΒΘ αθη 8 τὰς μὲν... τὰς δ᾽... ταῖς 

δ᾽ {]ρδυα οἵ. ΒΒ. δὰ Ατϑορ. ᾿. 866 --- 1 ἤμελλον ΓΟ. 8ᾳ. -- 18 χρόνῳ 01. 

ΘΛς Β8. (Δὰ Ατϑορ. Ρ. 166 οἱ 3235 ς0}}. ΧΥῚ 84) ΒΙ]. ῥγορίοσ χρόνους ᾳυοὰ βοαυΐ- 
ἴατ, 56 οἵ, ΕἼ ἀπϑᾶν. Ρ. 31 ἢ. 3 οἱ ργδοίαϊ, ο.ὄ ΠῚ -- ἃ 81. 14. δὲ ον. ΘΛ 

- τὸ τέρας ὁπ. Θ -- 1 δ᾽ ὁπ. Θ μγ., δά. 2 -- 11 πάνδημον ΛΝ. ΑἸἀά.1.. Ο, -- 
19 ζὴν ΓΙ] ζῆν (αἰσχρῶς) [,Θ ΛΞ οχ ΧΙ 86 -- 8 38, 21 μεμειγμένης 5ο͵γίρδὶ: οἵὗἁ, 
Γρτ. ΥΙ16 (Γα μη), ΧΠῚ 61, ΧΥ 61, ΧΙΧ 19, (800), ΧΧΙ 188 εὐ Καϊποτγ- ΒΙ 858 

ατϑπιπ. Οτ.2 ΠΠ μ.. 482 ὅτ. ἡδεῖ. Αἰΐ.3 Ρ. 181 Οτπουιὶ Ρ. 29] μεμιγμένης οσάᾷ, οἀὰ, 
-- 22 σωμάτων τοιούτων ΟΟἸΪος. Θ Λ ς. 

Ὁ 

ΕΥ̓ 
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τοὺς μὲν παῖδας διασῴσας τοῖς γονεῦσιν ἀπέδωχεν, τὴν δὲ πόλιν οὕτως 

ἀνόμου χαὶ δεινοῦ χαὶ δυσαπαλλάχτου προστάγματος ἠλευϑέρωσεν. 

99 (ιδ΄) ᾿Απορῶ δ᾽ ὅ τι χρήσωμαι τοῖς ἐπιλοίποις ᾿ ἐπιστὰς γὰρ ἐπὶ 
τὰ Θησέως ἔργα χαὶ λέγειν ἀρξάμενος περὶ αὐτῶν ὀχνῶ μὲν μεταξὺ 
παύσασϑαι χαὶ παραλιπεῖν τήν τε Σχίρωνος χαὶ Κερχκύονος καὶ τῶν 
ἄλλων τῶν τοιούτων παρανομίαν, πρὸς οὺς ἀνταγωνιστὴς γενόμενος ἐκεῖ- 

νος πολλῶν χαὶ μεγάλων συμφορῶν τοὺς Ἕλληνας ἀπήλλαξεν " αἰσϑά- 
γομαι δ᾽ ἐμαυτὸν ἔξω φερόμενον τῶν χαιρῶν καὶ δέδοιχα, μή τισιν 
δόξω περὶ τούτου μᾶλλον σπουδάζειν ἢ περὶ ἧς τὴν ἀρχὴν ὑπεϑέμην. 

80} ἐξ ἀμφοτέρων οὖν τούτων αἱροῦμαι τὰ μὲν πλεῖστα παραλιπεῖν διὰ ᾿Ι 
τοὺς δυσχόλως ἀχροωμένους, περὶ δὲ τῶν ἄλλων ὡς ἂν δύνωμαι συν- 
τομώτατα διελθεῖν, ἵνα τὰ μὲν ἐχείνοις, τὰ δ᾽ ἐμαυτῷ χαρίσωμαι, καὶ 
μὴ παντάπασιν ἥττηϑῶ τῶν εἰϑισμένων φϑονεῖν χαὶ τοῖς λεγομένοις 
ἅπασιν ἐπιτιμᾶν. 

831 (:.) Τὴν μὲν οὖν ἀνδρείαν ἐν τούτοις ἐπεδείξατο τοῖς ἔργοις, ἐν 15 

οἷς αὐτὸς καϑ᾽ αὑτὸν ἐχινδύνευσεν, τὴν δ᾽ ἐπιστήμην, ἣν εἶχεν πρὸς 
τὸν πόλεμον, ἐν ταῖς μάχαις, ἐν αἷς μεῦ᾽ ὅλης τῆς πόλεως ἠγωνίσατο, 

τὴν δ᾽ εὐσέβειαν τὴν πρὸς τοὺς ϑεοὺς ἔν τε ταῖς ᾿Αδράστου καὶ ταῖς 
τῶν παίδων τῶν Ἡρακλέους ἱχετείαις τοὺς μὲν γὰρ μάχῃ νικήσας 
Πελοποννησίους διέσῳσεν, τῷ δὲ τοὺς ὑπὸ τῇ Καδμείᾳ τελευτήσαντας Ὁ 

Ἀν ὅδ᾽ βίᾳ Θηβαίων ϑάψαι παρέδωχεν᾽ τὴν δ᾽ ἄλλην ἀρετὴν χαὶ σωφροσύνην 
ἕν τε τοῖς προειρημένοις καὶ μάλιστ᾽ ἐν οἷς τὴν πόλιν διῴχησεν. 

88 (ις΄) Ὁρῶν γὰρ τοὺς βίᾳ τῶν πολιτῶν ζητοῦντας ἄρχειν ἑτέροις δου- 
λεύοντας, καὶ τοὺς ἐπικίνδυνον τὸν βίον τοῖς ἄλλοις χαϑιστάντας αὐτοὺς 

περιδεῶς ζῶντας, χαὶ πολεμεῖν ἀναγκαζομένους μετὰ μὲν τῶν πολιτῶν "5 
πρὸς τοὺς πολεμίους, μετὰ δ᾽ ἄλλων τινῶν πρὸς τοὺς συμπολιτευομένους, 

88 ἔτι δὲ συλῶντας μὲν τὰ τῶν ϑεῶν, ἀποκχτείνοντας δὲ τοὺς βελτίστους 

τῶν πολιτῶν, ἀπιστοῦντας δὲ τοῖς οἰχειοτάτοις, οὐδὲν δὲ ῥᾳϑυμότερον 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 88, ἀπιστοῦντας τοῖς οἰκειοτάτοις ΒΑ 121, 26. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒΊ 2 δυφσαπαραλλάκτου Γ ὉΓ. (6Χ δυσακαλλάκτου), ρα ἰηάαχ, οἱ 

ΘΧΡΙΏΧ. ὅ -- ὶ 39, 8 χρήσομαι Θ ΛΝ. "». 8οα οἵ. Β5. δὰ Ατρορ. μ᾿. 216 (Ρ. ΧΧΧΙΥ͂ 2): 
Ἰοοίίο ναγία οἰΐδιῃ ΙΧ 48, ΧΠῚ 55, ΧΥΠΙ 38, (ΧΙΧ 140) --- ὃ τε οῃ. Θῆὴς -- σκί- 

ρώνος ΛΉΓ., σχείρωνος (ΟΥΥ. 2 5 -- 8 831. 20 ὑπὸ τὴν καδμείαν Θὴς --- 91 καὶ 

(τὴν) σωφροσύνην Θ Λ ς Β5, Β].: βο4 ἀρετὴ καὶ σωφροσύνη σοπίπποίδθ (νου ΥῊ 320) 
ΟΡΡΟΒαΠὮΣ σοίθγίβ υἱγί 8, οἵ, οὐἶδπὶ ἃ 12, ΧΤΙ 48, ΧΠῚ 80, 15 Β8. δὰ Αὐρορ. 
Ῥ. 294 --- 92 διῴκησεν Γ ὈΓ,, διέσωσεν (ὁΧ ἀπίθδοθ.) ἰῃ Πιρ. ΠΟ, ΡΓ. --- 8ὶ 83, 28 ἄρχειν 

ζητοῦντας (0110. Θ Λ-ς Β8. ΒΙ]. --- 295. τῶν πολιτῶν] τῆς πόλεως Λ ς (ΒΒ. δ Ατθομ. 
Ῥ. 166) --- 36 πολεμίους εἴ. ΧΙΧ 352] ἐπιστρατευομένους ΛΞ Β8. Β].: βορὰ οἰΐαπὶ ΟἾΥΘΞ 

Ροβϑβιιηὶ ἐπιστρατεύεσθαι --- ῶ6 μετ΄ ἄλλων δέ τινων (0]100. ΘΛ --- ὶ 88, 91 ἀπο- 
κτιννύντας Θ᾽ ΑἸ. ς, ἀποκτφιννόντας ΛΝ. 
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ζῶντας τῶν ἐπὶ ϑανάτῳ συνειλημμένων, ἀλλὰ τὰ μὲν ἔξω ζηλουμένους, 
αὐτοὺς δὲ παρ᾽ αὑτοῖς μᾶλλον τῶν ἄλλων λυπουμένους " τί γάρ ἐστιν 
ἄλγιον ἡ ζῆν ἀεὶ δεδιότα, μή τις αὑτὸν τῶν παρεστώτων ἀποχτείνῃ, 
χαὶ μηδὲν ἧττον φοβούμενον τοὺς φυλάττοντας ἢ τοὺς ἐπιβουλεύοντας: 

τούτων ἁπάντων χαταφρονήσας, χαὶ νομίσας οὐχ ἄρχοντας ἀλλὰ νοσή- 
ματα τῶν πόλεων εἶναι τοὺς τοιούτους, ἐπέδειξεν ὅτι ῥάδιόν ἐστιν ἅμα 
τυραννεῖν χαὶ μηδὲν χεῖρον διαχεῖσϑαι τῶν ἐξ ἴσου πολιτευομένων. 
(ι:-) Καὶ πρῶτον μὲν τὴν πόλιν σποράδην χαὶ χατὰ χώμας οἰχοῦσαν 
εἰς ταὐτὸ συναγαγὼν τηλικαύτην ἐποίησεν, ὥστ᾽ ἔτι χαὶ νῦν ἀπ᾽ |} ἐχεί- 
νοῦ τοῦ χρόνου μεγίστην τῶν Ἑλληνίδων εἶναι ̓ " μετὰ δὲ ταῦτα χοινὴν 
τὴν πατρίδα χαταστήσας καὶ τὰς ψυχὰς τῶν συμπολιτευομένων ἐλευ- 
ϑερώσας, ἐξ ἴσου τὴν ἅμιλλαν αὐτοῖς περὶ τῆς ἀρετῆς ἐποίησεν, πι- 
στεύων μὲν ὁμοίως αὐτῶν προέξειν ἀσχούντων ὥσπερ ἀμελούντων, εἰδὼς 
δὲ τὰς τιμὰς ἡδίους οὔσας τὰς παρὰ τῶν μέγα φρονούντων ἢ τὰς παρὰ 

τῶν δουλευόντων. τοσούτου δ᾽ ἐδέησεν ἀκόντων τι ποιεῖν τῶν πολιτῶν, 
ὥσϑ᾽ ὁ μὲν τὸν δῆμον χαϑίστη χύριον τῆς πολιτείας, οἱ δὲ μόνον αὐτὸν 
ἄρχειν ἠξίουν, ἡγούμενοι πιστοτέραν καὶ χοινοτέραν εἶναι τὴν ἐχείνου 
μοναρχίαν τὴς αὑτῶν δημοχρατίας᾿ οὐ γὰρ ὥσπερ ἕτεροι τοὺς μὲν 
πόνους ἄλλοις προσέταττεν, τῶν δ᾽ ἡδονῶν αὐτὸς μόνος ἀπέλαυεν, ἀλλὰ 

τοὺς μὲν χινδύνους ἰδίους ἐποιεῖτο, τὰς δ᾽ ὠφελείας ἅπασιν εἰς τὸ χοινὸν 

ἀπεδίδου. χαὶ γάρ τοι διετέλεσεν τὸν βίον οὐχ ἐπιβουλευόμενος ἀλλ᾽ 
ἀγαπώμενος, οὐδ᾽ ἐπαχτῷ δυνάμει τὴν ἀρχὴν διαφυλάττων, ἀλλὰ τῇ 
τῶν πολιτῶν εὐνοίᾳ δορυφορούμενος, τῇ μὲν ἐξουσίᾳ τυραννῶν, ταῖς δ᾽ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 85. χαὶ πρῶτον μὲν͵... συναγαγὼν ἱτηϊξ. οδὲ ΤΙΘΠΙ 5.105 
ΧΧΥ͂Ὶ γ. 884, 93 Ὁ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΘΒ] 1 μὲν οἴ, ΘΛ ΝΜ. ΑΙά. -- 8 84. 8 ἀεὶ δεδιότα Γι ΘΛ ς Β8. 
ΒΙ].] ἀεὶ (ρτορίϑυ. βθηιι. ΔΕΔΙ.. .) οπι, Γ ργ. Β. Β5, Καὶ. ρ. 311 --- παρεστηκότων Θ -- 
4. φυλάσσοντας Θ -- ὅ νόσημα Θ --- ὃ ἐπέδειξεν Γ μγ.] ἀπέδειξεν Γ. ΘΛς --- ῥᾷον 
Θλὴς δπηίο Ὁ, εὖ ΧΥ͂ΠῚ 80, 55, ΧΧ 118, Θρ. ΠῚ 6 --- Ἰ χεῖρον Γ ρτΓ., ἥττον ἴῃ πιβ. 

0. ΡΓ. - 8ὶ 86. 8 οἰκοῦσαν Γρτ. Λ ΤΠΘΠι5ι.] οἰκουμένην Γι, Θ᾽ --- 9 ταὐτὸ ΓΒ. 

δίγ, ΠῚ μ. 5958 π, Β5.} ταὐτὸν ΘᾺ Β8. Β].: γϑῖυΐξ ἰπ ἱπβογριϊοηΐθι5 (τ. [ΠΒ0Γ. 
Αἰ 5 μ. 155) ἀρὰ Ιβοογ, Τοτηδ6 τὸ αὐτό οὲ τὸ αὐτόν ναγίδηξ: ταῦτόν δ }ἰδέιη) ανΐ- 
ἰδπάσῃ ΥΠ|12, ΠῚ ΙΣ 2, ΧΠΠ 19, ΧΥΤΊΒ, ΧΥΠΙ 91, ΧΧΣΙ 15,149, ρταοίογρδ ΠΠ 48, 
ΧΙΝ 48 (συνελθεῖν εἰς ταὐτόν) οἱ ΧΙΣ 4 ΓΘ; ταὐτό ἴῃ ορέϊπ)5 11) 15 Ὑ1Π| 85, ΧΥ͂Τ 

108 (ΓΛ), (ΧΙΣ 380 Θ), ΧΣ 34, ΧΧΙ 190, 199, ΒρΘηΒοΙοσὶ στὸ σταϊΐο (δ ΑΥΘΟΡ. 

Ρ. 3489) οἰδυσίοδί, οὑπὶ δα τοιοῦτον οἱ τοσοῦτον 560, ἰηβοτίρἐϊοπ τ ἰδ πε πη πὶ 
ἰαΐαστίϑ ργονυοοδνοτὶὶ --- 12 περὶ τὴν ἀρετὴν ΘΛ -- 18 αὑτῷ Λ --- ἃ 86, 15 το- 

σούτου δ᾽ Γ τ. οἵ, ΧΙΝ δὺ δέν. ΠΠ᾿ μ, 39] τοσοῦτο"» Γ᾿ ΘΟΙΓ. τϑῦ., τοσούτων Θ, τοσοῦ- 

τον Λφαπία Ὁ, --- 8ὶ 37. 92 ἐπεισάχτῳ ΘΛς-, 
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εὐεργεσίαις δημαγωγῶν οὕτω γὰρ νομίμως χαὶ χαλῶς διῴχει τὴν πόλιν, 

ὥστ᾽ ἔτι χαὶ νῦν ἴχνος τῆς ἐχείνου πραότητος ἐν τοῖς ἤἥϑεσιν ἡμῶν χατα- 

λελεῖφϑαι. 
(ιη.) Τὴν δὴ γεννηϑεῖσαν μὲν ὑπὸ Διός, χρατήσασαν δὲ τοιαύτης 

ἀρετῆς καὶ σωφροσύνης, πῶς οὐχ ἐπαινεῖν χρὴ καὶ τιμᾶν χαὶ νομίζειν 
πολὺ τῶν πώποτε γενομένων διενεγχεῖν; οὐ γὰρ δὴ μάρτυρά γε πιστό- 

τερον οὐδὲ χριτὴν ἱχανώτερον ἕξομεν ἐπαγαγέσϑαι περὶ τῶν ᾿Ελένῃ 

προσόντων ἀγαϑῶν τῆς Θησέως διανοίας. ἵνα δὲ μὴ δοχῶ δι᾽ ἀπορίαν 

περὶ τὸν αὐτὸν τόπον διατρίβειν, μηδ᾽ ἀνδρὸς ἑνὸς δόξῃ χαταχρώμενος 

ἐπαινεῖν αὐτήν, βούλομαι χαὶ περὶ τῶν ἐχομένων διελϑεῖν. 
(Ὁ) Μετὰ γὰρ τὴν Θησέως εἰς “Αἰδου κατάβασιν ἐπανελϑούσης 

αὐτῆς εἰς Λαχεδαίμονα χαὶ πρὸς τὸ μνηστεύεσϑαι λαβούσης ἡλικίαν, 

ἅπαντες οἱ τότε βασιλεύοντες χαὶ δυναστεύοντες τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχον 

περὶ αὐτῆς ἐξὸν γὰρ ᾿ αὐτοῖς λαμβάνειν ἐν ταῖς αὑτῶν πόλεσιν γυναῖχας 

τὰς πρωτευούσας, ὑπεριδόντες τοὺς οἴχοι γάμους ἦλθον ἐχείνην μνη- 

στεύσοντες. οὔπω δὲ χεχριμένου τοῦ μέλλοντος αὐτῇ συνοιχήσειν, ἀλλ᾽ 

ἔτι χοινῆς τῆς τύχης οὔσης, οὕτω πρόδηλος ἣν ἅπασιν ἐσομένη περι- 
μάχητος, ὥστε συνελθόντες πίστεις ἔδοσαν ἀλλήλοις ἢ μὴν βοηϑήσειν, 

εἴ τις ἀποστεροίη τὸν ἀξιωϑέντα λαβεῖν αὐτήν, νομίζων ἕχαστος τὴν 
ἐπιχουρίαν ταύτην αὑτῷ παρασχευάζειν. τῆς μὲν οὖν ἰδίας ἐλπίδος 
πλὴν ἑνὸς ἀνδρὸς ἅπαντες ἐψεύσϑησαν, τῆς δὲ χοινῆς δόξης, ἧς ἔσχον 

περὶ ἐχείνης, οὐδεὶς αὐτῶν διήμαρτεν. (χ΄.) Οὐ πολλοῦ γὰρ χρόνου 
διελθόντος, γενομένης ἐν ϑεοῖς περὶ κάλλους ἔριδος, ἧς ᾿Αλέξανϑρος ὁ 

Πριάμου κατέστη χριτῆής, χαὶ διδούσης Ἥρας μὲν ἁπάσης αὐτῷ τῆς 
᾿Ασίας βασιλεύειν, ᾿Αϑηνᾶς δὲ χρατεῖν ἐν τοῖς πολέμοις, ᾿Αφροδίτης δὲ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 89. μετὰ γὰρ τὴν... (δ 42) οἰκειότητα τῆς ᾿Ελένης ἰπϊξ. 
οδὲ {{μπ|0.1 ΟΠδΥ, 11. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΌΒ)]Ί 8 88, 4 δὴ] δὲ Θ --- 8 περὶ τὸν αὐτὸν τόπον δι᾽ ἀπορίαν 

ΘΟ]1ος. ΘΛ ς Πο. --- ὶ 89. 11 Γ΄ ἴῃ πιρ. Γῳ (αππς ὀχθϑιμη) --- 12 αὐτῆς] αὖϑις 6Χ 
[{πιοίᾶη 0] ϑὅϑιρρα (δρ βί. οὐἱτ, Ρ. 682) Β8. ΒΙ. Καὶ!, 80 οἵ. ΕᾺΠΡ 1905. Ρ. 406 -- 

μνηστεύσασθαι Θ ΛΕς --- 18 ἅπαντες οἱ τότε ἴῃ ΤᾺΒ. 8 ἴοτα {|, σοττ. Γ,, --- τότε οἵη, Θ 
-- δυναστεύοντες Γ ΡΓ.Ἶ δυναστεύοντες (ἐν ταῖς πόλεσι» Γ, ΘΛ ΕΞ ὁχ β6η. -- 158 (ὡς) 

ἐχείνην ΘΑς --- μνηστεύοντες Θ᾽ --- ὶ 40, 10 χεχρυμμένου Θ μὑγΥ. ἤΟΥΓ. 9. --- συνοι- 

χεῖν ΘΛς -- 11 ἅπασιν ΓῚ ἅπασι {τοῖς ἀνθρώποις) Θ, ἅπασιν (ἀνθρώποις) ὡς -- 

19 ταύτην τὴν ἐπικουρίαν ἑαυτῷ ΘΛς (-- ἢο. 4αὶ ἰδιηθ αὐτῷ) οἵ, ταύτην αὑτῷ 
τὴν συμμαχίαν [{λπιοΐδη.} --- 8ὶ 41. 21 ἧς Β. 84.] ἣν Γρτ., ἣν [2 ΘΛ ς 568 οἵ. Καὶ] 
ΑΙ ν. 142 -- 29. οὐ οπι. Θ -- 28 {καὶ γενομένης Θ ΛΞ οἵ, ὶ 36, βορὰ οὐ Γπεΐδη,] 
δίτ, ΚΒ μ. 81 -- ϑεαῖς Λ {{πιοΐδη.}] ς Πο. --- 34 τῆς ἀσίας βασιλεύδιν)] βασιλείαν τῆς 

ἀσίας ΘΛΑς --- 25 τοῖς οἴ, Θ Λ [[μιςΐδη.] ς. 

ϑι ΩΣ, 

ὡ 5 
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ἘΛΈΝΗΣ ΕΡΓΚΏΌΜΙΟΝ {] 

ὁ τὸν γάμον τὸν Ἑλένης, τῶν μὲν σωμάτων οὐ δυνηϑεὶς λαβεῖν διάγνωσιν 49 
ἀλλ᾽ ἡττηϑεὶς τῆς τῶν ϑεῶν ὄψεως, τῶν δὲ δωρεῶν ἀναγχασϑεὶς γενέ- 
σϑαι χριτής, εἵλετο τὴν οἰχειότητα τὴν Ἑλένης ἀντὶ τῶν ἄλλων ἀπάν- 
των, οὐ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἀποβλέψας, καίτοι καὶ τοῦτο τοῖς εὖ φρονοῦσιν 

5 πολλῶν αἱρετώτερόν ἐστιν, ἀλλ᾽ ὅμως οὐχ ἐπὶ τοῦϑ᾽ ὥρμησεν, ἀλλ᾽ ἐπε- 
ϑύμησεν Διὸς γενέσθαι χηδεστής, νομίζων πολὺ μείζω χαὶ χαλλίω ταύ- 

ἀ τὴν εἶναι τὴν τιμὴν ἢ τὴν τῆς ᾿Ασίας βασιλείαν, καὶ μεγάλας μὲν ἀρχὰς 
χαὶ δυναστείας καὶ φαύλοις ἀνθρώποις ποτὲ παραγίγνεσθαι, τοιαύτης δὲ 
γυναιχὸς οὐδένα τῶν ἐπιγιγνομένων ἀξιωϑήσεσθαι, πρὸς δὲ τούτοις οὐδὲν 

10 ἂν χτῆμα κάλλιον χαταλιπεῖν τοῖς παισὶν ἢ παρασχευάσας αὐτοῖς, ὅπως 

μὴ μόνον πρὸς πατρὸς ἀλλὰ χαὶ πρὸς μητρὸς ἀπὸ Διὸς ἔσογταϊ γεγονότες. 
ἠπίστατοι γὰρ τὰς μὲν ἄλλας εὐτυχίὰς ταχέως μεταπιπτούσας, ᾿τὴν δ᾽ 4 

α εὐγένειαν ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς παραμένουσαν, ὥστε ταύτην μὲν τὴν αἵρεσιν 

ὑπὲρ ἅπαντος τοῦ γένους ἔσεσϑαι, τὰς δ᾽ ἑτέρας δωρεὰς ὑπὲρ τοῦ χρόνου 
ιδ΄μόνον τοῦ χαϑ᾽ αὑτόν. 

(χα΄.) Τῶν! μὲν οὖν εὖ φρονούντων Ὀὐδεὶς ἂν τοῖς λογισμοῖς ᾿ 4ὅ 
311 τούτοις ἐπιτιμήρειεν, τῶν δὲ μηδὲν πρὸ ᾿τοῦ "πράγματος ἐνθυμουμένων " 

ἀλλὰ τὸ. συμβαῖνον μόνον σχοπουμέγων ἤδη τινὲς ἐλοιδόρησαν, αὐτόν" 

ὧν τὴν ἄνοιαν ἐξ ὧν ἐβλασφήμησαν περὶ ἐχείνου ῥάδιον ἅπασι κατα- 
0 μαϑεῖν. πῶς γὰρ οὐ χαταγέλαστον πεπόνθασιν, εἰ τὴν αὑτῶν φύσιν 46 

ἱχανωτέραν εἶναι νομίζουσιν τῆς ὑπὸ τῶν ϑεῶν προχριϑείσης; οὐ 

γὰρ δή ποὺ περὶ ὧν εἰς τοσαύτην ἔριν κατέστησαν, τὸν τυχόντα 
" διαγνῶναι χύριον ἐποίησαν, ἀλλὰ δῆλον, ὅτι τοσαύτην ἔσχον σπουδὴν 

ἐχλέξασϑαι χριτὴν τὸν βέλτιστον, ὅσηνπερ αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἐπι- 
25 μέλειαν ἐποιήσαντο. χρὴ δὲ σχοπεῖν, ὁποῖός τις ἦν, καὶ δοχιμάζειν 47 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 48. ἀλλ᾽ ἐπεθύμησεν... χηδεστῆς ΤΟϑρ. [ΑὙἸΒΕ14.] τιοί.: ΗΠ. 

αν. ΠΠ δ06, 4 ὅρ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ]) ὶ 43..1 γάμον τῆς Θ --- 8 οἰκειότητα τῆς ΘΛ-εΘ!, -- 4 καὶ 
ὁπι. Δ ς --- θ γενέσθαι Γ τ. [Αὐἰβια.} οὗ, ΧΧῚ 12] κείμενον καὶ χληϑῆναι ἰη πιρ΄. Γ-ς 
τς γενέσθαι (καὶ χληϑῆναι) ΘΑὴς -- ᾷβ. 48. 8 καὶ φαύλοις] καὶ οη. Θ --- παρα- 
γενήσεσθαι Θὴὼς 56 οἵ. δέτ. ΠΡ. 382 --- Ἰ0 κάλλιον χτῆμα ΟΟ]]οο, ΘΛ οςὮο. -- 

ὅπως καὶ πρὸς πατρὸς καὶ πρὸς μητρὸς ἀπὸ Θὴς -- 8 44. 12 ταχέως] εὐχερῶς Θ 

-- 15 μόνου Λ-ος 6χο. ἴ,. --- ἑαυτοῦ Θ᾽ ψγ., ἑαυτόν Θι Λε -- ἐ 4ὅ. 18 μόνον Γ ὉΓ., 
ν ἴῃ ΓΆ8. 3 --- σχοπούντων ΘΛ ς κεὰ οἵ. δίτ. ΠῚ Ρ. 517 --- ἃ 46. 20 καταγελαστό- 
τατον ΘΛς --- ἑαυτοῦ Θ, ἑαυτῶν ἡ ς -- φύσιν ΓῬΓ,, γρ. ἐττὴν ἴῃ πηρ. 1, γρ. φυχὴν 

ἐπ πὴρς. σοττ, 2 οἵ, ΧΙ 193 --- 91 εἶναι ὁπ). Θ --- 22 ποῦ ὁπ. Θ Λ ς -- ἔριν] φιλονεικίαν 

ΘΛςεΕε -- 34. κριτὴν ἐκλέξασθαι ο0]10ς. ΘΛς»- -- ὅσηνπερ Γ (Β. ἰπ δἀἀοπα.) Ὠο. οἵ. 

ΙΧ 423, ΧΥ͂Ι 48, ΧΥΠῚ 191. ΧΙΧ 181, 281] ὅσην περὶ ΘΛ οὐά, οχς. ΒΙ, οὗ. δὲν, Π 

Ρ. 401 Β5. δὰ Ιοσ, 001]. ΧΙΥ͂ 51, ΧΥ͂ 1, ΧΙΧΣ 868, ον. ΥἹῖι θ. 
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αὐτὸν οὐχ ἐκ τὴς ὀργὴς τὴς τῶν ἀποτυχουσῶν, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν ἅπασα: 

βουλευσάμεναι προείλοντο τὴν ἐχείνου διάνοιαν. καχῶς μὲν γὰρ παϑεῖν 
ὑπὸ τῶν κχρειττόνων οὐδὲν χωλύει χαὶ τοὺς μηδὲν ἐξημαρτηχότας " 
τοιαύτης δὲ τιμῆς τυχεῖν, ὥστε ϑνητὸν ὄντα ϑεῶν γενέσϑαι χριτήν, οὐχ ς 

48. οἷόν τε μὴ οὐ τὸν πολὺ τῇ γνώμῃ διαφέροντα. (χβ΄.) Θαυμάζω δ᾽ εἴ 5 
τις οἴεται χαχῶς βεβουλεῦσϑαι τὸν μετὰ ταύτης ζῆν ἑλόμενον, ἧς ἕνεχα 
πολλοὶ τῶν ἡμιϑέων ἀποθνήσκειν ἠθέλησαν. πῶς δ᾽ οὐκ ἂν ἣν ἀνόητος, 
εἰ τοὺς ϑεοὺς εἰδὼς περὶ κάλλους φιλονειχοῦντας αὐτὸς χάλλους χατε- 

φρόνησεν, χαὶ μὴ ταύτην ἐνόμισεν μεγίστην εἶναι τῶν δωρεῶν, περὶ ἧς 
χἀχείνας ἑώρα μάλιστα σπουδαζούσας: τὸ 

49 (χγ΄.) Τίς δ᾽ ἂν τὸν γάμον τὸν Ἑλένης ὑπερεῖδεν, ἧς ἁἀρπασϑείσης ἀ 
οἱ μὲν Ἕλληνες οὕτως ἠγανάχτησαν ὥσπερ ὅλης τῆς Ἑλλάδος πεπορ- 
ϑημένης, οἱ δὲ βάρβαροι τοσοῦτον ἐφρόνησαν, ὅσον περ ἂν εἰ πάντων 
ἡμῶν ἐχράτησαν; δῆλον δ᾽ ὡς ἑχάτεροι διετέϑησαν " πολλῶν γὰρ αὐτοῖς 
πρότερον ἐγχλημάτων γενομένων ὑπὲρ μὲν τῶν ἄλλων ἧἣσυχίαν ἦγον, 15 

ὑπὲρ δὲ ταύτης τηλικοῦτον συνεστήσαντο πόλεμον οὐ μόνον τῷ μεγέϑει 
τῆς ὀργὴς ἀλλὰ καὶ τῷ μήχει τοῦ χρόνου καὶ τῷ πλήϑει τῶν παρα- 6 

δ0 σχευῶν, ὅσος οὐδεὶς πώποτε γέγονεν. ἐξὸν δὲ τοῖς μὲν ἀποδοῦσιν Ἑλένην 
ἀπηλλάχϑαι τῶν παρόντων καχῶν, ᾿ τοῖς δ᾽ ἀμελήσασιν ἐκείνης ἀδεῶς 518 
οἰχεῖν τὸν ἐπίλοιπον χρόνον, οὐδέτεροι ταῦτ᾽ ἡϑέλησαν ἀλλ᾽ οἱ μὲν περι- Ὁ 

εὥρων χαὶ πόλεις ἀναστάτους γιγνομένας χαὶ τὴν χώραν πορϑουμένην, 
ὥστε μὴ προέσϑαι τοῖς Ἕλλησιν αὐτήν, οἱ δ᾽ ἡροῦντο μένοντες ἐπὶ τῆς 
ἀλλοτρίας χαταγηράσχειν χαὶ μηδέποτε τοὺς αὑτῶν ἰδεῖν μᾶλλον ἢ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΈΑΊ ἃ 49, τὶς δ᾽ ἂν... (ὃ 50) πατρίδας ἀπελϑεῖν ἰπιϊξ, οδὲ [1.π0.} 

ΟΠδῖ. 18. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒῚ) 8ὶ 47, 1 τῆς τῶν] τῆς οὐ. Θ Λ ς --- ἐπιτυχουσῶν Θ᾽ ῬΓ., ΟΟΥΤ, 9 -- 
ὃ οὗ τὸν] τὸν 08}. ΓΡΓ., 8. ν. 8. 3, αὑτὸν Θ --- τὴν γνώμην Θ --- ἃ 48. 8 τοὺς ϑεοὺς Γρτ. 

οἱ ἐπ πὰρ. 3 οἱ 8. νυ. 4 Β8. Β].] τὰς ϑεὰς Γ σοττ. 10 ΘΛ ς Β. Β8., χιοὰ ἃρ. ΙΒΟΟΙ, πα5- 
4Πυδηι --- φιλονειχοῦντας Γ τη. 23 (ὉΠ γρ. εἰ τοὺς ϑεοὺς εἰδῶς περὶ κάλλους φιλονει- 

χοῦντας) 8. οἵ, ὃ 41] φιλονικοῦντας Γ μγ. Β]., φιλονεικούσας Γι, ΘΛ -ς Β. ΒΒ.: φιλονεικεῖν 

οἱ φιλονεικία υὐἰνὶβ ἰῃ ἰβοῦγ, τ ϑ θη ππὶ Θγαΐ οχ δυοίογ δία οοάΐουθμα, αὶ 

δῆ Τογϑῃ ΒΟΥ πΐ οπιπὸβ ΧΙ 20, ΧΥΠΠῚ δ8: Δ4|}0ὺ]ϊ φιλονικεῖν οἱ φιλονικία 

Γρι., φυοὰ νϑῦῸ πυβαῦϑπι ΠῸΠ ΟΟΥΤ. Γχ οατῃ ΘΛ ΥΠῚ 48, 51, (Χ 81), ΧΙΝ 85 (οἵ. 

Θόλα) ΧΥ 99, ΧΧ 4, 118, ΧΧΙ 158, αρ. ΠῚ 14, Ουΐ ἴοτηδο δαϊδοιί νυ πὶ πϑαὰ 

ἰδ ἰαΐα πη φιλονεικὴς (οἵ, Πολυνείκης) ΒΌΡ65Β6. οπὶ Οϑοηη. (Δ) Ῥάποα. ἃ 19, οἵ, 

οἰΐαπὶ Βαΐίοσ. δὰ ᾿ὰπὸ Ἰου.} ὀγθα ἀοτῖπι: οοηΐγα Τασίαπΐ ΒΟ] δη 2 Ρ] δὶ, ΥἹ ἴα8ς. 

Ρτΐοῦ ρεαοΐαι Ὁ Βίδ ἢ] αὐϑοβί, σγαπη." Ρ. 89,40, Οτῦπους μ, 80 -- 9. τὴν δωρεὰν Θ 
-- 8ὶ 49... 11] γάμον τῆς Θ -- 18 ἐφθόνησαν Λ ΡΥ. οΟΥτ. 8 -- 16 ὑπὲρ Γ Β8, οἵ, 8ίγ. 

ΚΒ γν. 4011} ρὑ. 3161] περὶ Θ Λ οάά. --- ἤγαγον Θ Λ -ς ἢο. 56 οἱ. δῖτ. ΠῚ μ. 580 --- 

16 τοσοῦτον Θ Λ- --- ὶ ὅθ, 92 αὐτὴν τοῖς ἔλλησιν (11.} ΟΘ01106. Θ᾽ Λ ς Ὦο. --- 3ῶ8 ἑαυτῶν ΘΛς. 
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᾿χείνην χαταλιπόντες εἰς τὰς αὑτῶν πατρίδας ἀπελϑεῖν. καὶ ταῦτ᾽ ἐποί- 
ουν οὖχ ὑπὲρ ᾿Αλεξάνδρου καὶ Μενελάου φιλονειχοῦντες, ἀλλ᾽ οἱ μὲν 
ὑπὲρ τῆς ᾿Ασίας, οἱ δ᾽ ὑπὲρ τῆς Εὐρώπης, νομίζοντες, ἐν ὁποτέρᾳ τὸ 
σῶμα τοὐχείνης χατοιχήσειεν, ταύτην εὐδαιμονεστέραν τὴν χώραν ἔσε- 
σϑαι. (χδ΄.) Τοσοῦτος δ᾽ ἔρως ἐνέπεσεν τῶν πόνων χαὶ τὴς στρατείας 

ἐχείνης οὐ μόνον τοῖς Ἕλλησι χαὶ τοῖς βαρβάροις ἀλλὰ καὶ τοῖς ϑεοῖς, 
ὥστ᾽ οὐδὲ τοὺς ἐξ αὑτῶν γεγονότας ἀπέτρεψαν τῶν ἀγώνων τῶν περὶ 
Τροίαν, ἀλλὰ Ζεὺς μὲν προειδὼς τὴν Σαρπηδόνος εἱμαρμένην, ᾿Ηὼς δὲ 
τὴν Μέμνονος, Ποσειδῶν δὲ τὴν Κύχνου, Θέτις δὲ τὴν ᾿Αχιλλέως, ὅμως 
αὐτοὺς συνεξώρμησαν καὶ συνέπεμψαν, ἡγούμενοι χάλλιον αὐτοῖς εἶνα: 
τεϑνάναι μαχομένοις περὶ τὴς Διὸς θυγατρὸς μᾶλλον ἣ ζὴν ἀπολειφϑεῖσι 
τῶν περὶ ἐχείνης χινδύνων. χαὶ τί δεῖ ϑαυμάζειν, ἃ περὶ τῶν παίδων 
διενοήϑησαν; αὐτοὶ γὰρ πολὺ μείζω χαὶ δεινοτέραν ἐποιήσαντο παρά- 
ταξιν τῆς πρὸς Γίγαντας αὐτοῖς γενομένης ̓  πρὸς μὲν γὰρ ἐκείνους μετ᾽ 
ἀλλήλων ἐμαχέσαντο, περὶ δὲ ταύτης πρὸς σφᾶς αὐτοὺς ἐπολέμησαν. 

(χε΄.) Εὐλόγως δὲ χἀχεῖνοι ταῦτ᾽ ἔγνωσαν, χἀγὼ τηλικαύταις ὑπερ- 

βολαῖς ἔχω χρήσασϑαι περὶ αὐτῆς κάλλους γὰρ πλεῖστον μέρος μετέ- 
σχεν, ὃ σεμνότατον χαὶ τιμιώτατον χαὶ ϑειότατον τῶν ὄντων ἐστίν. 

ῥάδιον δὲ γνῶναι τὴν δύναμιν αὐτοῦ τῶν μὲν γὰρ ἀνδρείας ἢ σοφίας 

ἢ δικαιοσύνης μὴ μετεχόντων πολλὰ φανήσεται τιμώμενα μᾶλλον ἢ τού- 
τῶν ἕχαστον, τῶν δὲ χάλλους ἀπεστερημένων οὐδὲν εὑρήσομεν ἀγαπώ- 

μενον, ἀλλὰ πάντα χαταφρονούμενα πλὴν ὅσα ταύτης τῆς ἰδέας χεχοι- 
νώνηχεν, χαὶ τὴν ἀρετὴν διὰ τοῦτο μάλιστ᾽ εὐδοχιμοῦσαν, ὅτι κάλλιστον 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] ἢ 84. τῶν μὲν γὰρ ἀνδρείας... ἐπιτηδευμάτων ἐστίν [ηγϊϊ. 65 

[{π|6.1 Οπδτγ. 28. 

ΑΡΡΑΒΑΤΌΝΣΊ 1 ἐκείνην ΘᾺΑς οἵ. Β8. διὰ Αὐϑορ. μ. 400 --- ἑαυτῶν ΘΛε 
-- ἐπανελϑεῖν ΘΛ ς [9. ΒΒ5.., οοττ, δῖ. ΤΥ ᾿. 8152. (0]}. ΤΥ 8, [ΠΥ5.} Π 9, Βδυμη!οίη 
1842 ψ. 83 -- 8ὶ Ὁ]. 3. φιλονιχοῦντες Γ΄ Ὁ Υ. Β]., οοΥτ. Γ οἵ, δα ἃ 48 --- 4 τουχείνης 

Γρτε. οἵ, ΧΧΙ 332... ἐμ. ἢ 14] τὸ ἐχείνης ,Θὴς -- τὴν χώραν εὐδαιμονευτέραν 

οο]1ος. Θ Λος ἢο. -- ξὶ ὅ8. ὃ στρατιᾶς Θ Λ ς, εἰ. οοΥγ, ϑορδδν Ρ. 81..1,..) Ὁ, τα Τὰ δῃΐθ 
τῶν ἀγώνων ἴῃ πιρ. ἴω (ν6] 4) --- 8 μὲν εἰδὼς Γ θΥ., ΘΟΥΥ, 9. -- ἠὼς Λ το τὸὡς (υἵ νἱὰ.) 

Γμε,] ἦρα Γ,Θ --- Τὸ συνεξώρμησαν Γ μΥ., συνεξώρμισαν σοτγ, αὖ νἱ ἃ. 9. ΘΥΪῚ5 τ δε. 

ἢ (Ὁ); συνεξώρμησεν Θ᾽ μγ.. ΘΟΥ. 1 νοὶ νυἱσα νοῦβὰ --- συνέπεμψαν ΓΒ. Βέτ, ΠῚ μ, 289 
Π5. Β8. οὔ, ΧΙΥ͂ 145] συνεξέπεμιψαν ΘΛ ς 5 ««ἀ Ατθορ. μ᾿. 138. (εἰ. ΠΟΡΙΟΙ 1814 
μΡ. 18) ΒΙ. -- ἃ ὅ8. 11 ζὴν οἴη. Θ -- 18 ἔγνωσαν; ΘΛςε οχ ἃ Σ4 -- (τὴν) παρά- 

ταξιν ΘΑς --- 14. (τοὺς) γίγαντας Θ Λς --- γινομένης Θ --- ὶ Κ4. 16 ἢ ἐγὼ Θ --- 17 μετέ- 
σχηχεν ΘΑς -- 9 δὲ δὴ γνῶναι Θ᾽ οὗ καὶ 38, 42. δὲ διαγνῶναι ἡ ς --- ἢ διχαιοσύνης ἣ 

σοτίας ἢ ἀνδρίας (0110. [Πλιοῖ8η.} 5οα οἵὗἁὨ, 8 31 -- 90 μὴ οπι. ΘΛ [Πμοἰλη.] ς -- 

ἢ τούτων ἔχαστον οὁπ|. [{λιοΐ8}.} 1. (, --- 22 ἀλλὰ Γρε,, καὶ 5. ν΄, 866, ὃ --- τῆς ἰδέας 
ταύτης 0Ο]1]οο. ΘΛ ς ἢο. -- 233 ἀρετὴν οἴη. Θ᾽ --- διότι ΘΛε 5οὶ εἴ, δέν. Κα μ. 08. 

δὶ 

δ 
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δῦ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἐστίν. γνοίη δ᾽ ἄν τις ᾿ χἀχεῖϑεν, ὅσον διαφέρει 3170] 
τῶν ὄντων, ἐξ ὧν αὐτοὶ διατιϑέμεϑα πρὸς ἕχαστον αὐτῶν. τῶν μὲν γὰρ 
ἄλλων, ὧν ἂν ἐν χρείᾳ γενώμεϑα, τυχεῖν μόνον βουλόμεϑα, περαιτέρω 
δὲ περὶ αὐτῶν οὐδὲν τῇ ψυχῇ προσπεπόνϑαμεν τῶν δὲ καλῶν ἔρως 

ἡμῖν ἐγγίγνεται, τοσούτῳ μείζω τοῦ βούλεσϑαι ῥώμην ἔχων, ὅσῳ περ 
δθ χαὶ τὸ πρᾶγμα χρεῖττόν ἐστιν. χαὶ τοῖς μὲν χατὰ σύνεσιν ἢ χατ᾽ 

ἄλλο τι προέχουσιν φϑονοῦμεν, ἣν μὴ τῷ ποιεῖν ἡμᾶς εὖ χαϑ᾽ ἑχάστην ὃ 

τὴν ἡμέραν προσαγάγωνται χαὶ στέργειν σφᾶς αὐτοὺς ἀναγχάσωσιν " 
τοῖς δὲ χαλοῖς εὐθὺς ἰδόντες εὖνοι γιγνόμεϑα, καὶ μόνους αὐτοὺς ὥσπερ 

τοὺς ϑεοὺς οὖχ ἀπαγορεύομεν ϑεραπεύοντες, ἀλλ᾽ ἥδιον δουλεύομεν τοῖς 
τοιούτοις ἢ τῶν ἄλλων ἄρχομεν, πλείω χάριν ἔχοντες τοῖς πολλὰ προσ- 
τάττουσιν ἢ τοῖς μηδὲν ἐπαγγέλλουσιν. καὶ τοὺς μὲν ὑπ᾽ ἄλλῃ τινὶ 
δυνάμει γιγνομένους λοιδοροῦμεν χαὶ χόλαχας ἀποχαλοῦμεν, τοὺς δὲ τῷ 

δ8 χάλλει λατρεύοντας φιλοχάλους καὶ φιλοπόνους εἶναι νομίζομεν. τοσαύτῃ 
δ᾽ εὐσεβείᾳ χαὶ προνοίᾳ χρώμεϑα περὶ τὴν ἰδέαν τὴν τοιαύτην, ὥστε 15 
χαὶ τῶν ἐχόντων τὸ χάλλος τοὺς μὲν μισϑαρνήσαντας καὶ χαχῶς βου- 
λευσαμένους περὶ τῆς αὑτῶν ἡλικίας μᾶλλον ἀτιμάζομεν ἣ τοὺς εἰς τὰ 
τῶν ἄλλων σώματ᾽ ἐξαμαρτόντας “ ὅσοι δ᾽ ἂν τὴν αὑτῶν ὥραν διαφυλά- 
ξωσιν ἄβατον τοῖς πονηροῖς ὥσπερ ἱερὸν ποιήσαντες, τούτους εἰς τὸν ἃ 

ἐπίλοιπον χρόνον ὁμοίως τιμῶμεν ὥσπερ τοὺς ὅλην τὴν πόλιν ἀγαϑόν Ὁ 
τι ποιήσαντας. 

δὅ9 (χς΄.) Καὶ τί δεῖ τὰς ἀνθρωπίνας δόξας λέγοντα διατρίβειν; ἀλλὰ 
Δεὺς ὃ χρατῶν πάντων ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἐνδεί- 

ον 

[-ἡ} “1 υ 

ΤΕΒΤΙΝΟΝΤΙΑΊ] ὃ 55. γνοΐη δ᾽ ἄν τις... ἔχαστον αὑτῶν ϑυϊά, ν. διάϑεσις 9. ἀπδ 

56}101. Πδηιοβίθ. ΠῚ ἃ 10 μ᾿. 94, 21 Ὁ (ἐν τῷ Βουσίριδι); οὗ ΒΑ 341, 30 (Εἰγπι. Ν. 

07, ὅ1) -- ὃ 86. καὶ τοῖς μὲν κατὰ... (δ 51) ἐπαγγέλλουσιν ἰπξ. 65. [[λ16.] 

ΟΠ αν. 98. --- ὃ 57, πλείω χάριν... προστάττουσιν Ῥυγίβο. ΧΥΠΙ 805 --- καὶ τοὺς μὲν 
ὑπ᾽ ἄλλῃ... (δ 58) ποιήσαντας ἰπϊξ. Θ8. [[λ10.1 ΟΠ Αγ. 21, 

ἈΡΡΛΑΕΑΤΌΒ] 8 ὅδ. 1. ὅσον] ὅτι ΒΟΠΟΙ Πρηοβίῃ. --- 3. αὐτῶν] τῶν καλῶν 
υἷα, Κ0}10] Πομηοβίι. --- 8 ἂν οἂν. Θ --- ὃ τούτῳ ΓΌΓ., τὸ 8. ν. ῬΥΔΘΗ͂Χ. 1, τοσούτῳ 
ΘΟΟΥΓ, 3. --- μείζων (μείζω ς) τοῦ βουλεύσασθαι Θ Λ - --- ὶ δ6. 6 μὲν] μὴ Θ --- Ἴ προσ- 

ἐχουσι φϑονούμενον Θ᾽ -- τῷ Γ [[μαοΐ8Δ}.} Ὑ. Α. 854.] τοῦ ΛΜ. ΑἸά. 81. (οὗ, Πποίθοτα 

μ. 832), τοῦτο Θ -.- {πρὸς) ἡμᾶς ἂν καϑ᾽ Θ --- 8 τὴν οῃ. ΘΛςε --- προσάγωνται ἡ ς 

--- ἀναγχάζωσι Θ᾽ [Πκιοΐϑη.} Ο. -τ 9. εἰδότες ΘΛ Ν. ΑἸ. -- 8 δ7, 11 ἔχοντες 
εἰδότες Ῥτίβο, οἷ. πλείω χάριν ἄν εἰδείη [{μιο]8}.}] --- 12 ὑπ᾽ οὔ. ἡ ς, χ {{πιοΐϊδη.} 

αὐὰ. οί οτας Ρ. 82 1.. Ο, --- 14. νομίζομεν εἶναι (01]100. ΘΔ ς -- ἃ ὅδ. 1Ὁ τὴν ὈΪ 

ὁπ. Θ --- 1θ τῶν ἐχόντων] αὐτῶν κεχτημένων Θ ργΥ., αὑτῶν τῶν χεχτημένων Θε Λε 
-- 18 ἐξαμαρτάνοντας Θὴς --- αὑτῶν Γ΄ ο((1.] αὑτὴν ΘΛ --- 90 ὁμοίως οι. ΘΛε 

-- 31 δράσαντας Θ Λ - Β8. δὲ Ατρυρ. μ. 119 --- αὶ ὅϑ. 33 ἁπάντων Θ Λ-ς Μβε}:. μ. 80. 



ἘΛΕΝΗ͂Σ ΕΓΚΩΟΜΙΟΝ 79 

χνυται, πρὸς δὲ τὸ κάλλος ταπεινὸς γιγνόμενος ἀξιοῖ πλησιάζειν. ᾿Αμ- 
φιτρύωνι μὲν γὰρ εἰχασϑεὶς ὡς ᾿Αλχμήνην ἦλϑεν, χρυσὸς δὲ ῥυεὶς Δανάῃ 

6 συνεγένετο, χύχνος δὲ γενόμενος εἰς τοὺς Νεμέσεως κόλπους χατέφυγεν, 
τούτῳ δὲ πάλιν ὁμοιωϑεὶς Λήδαν ἐνύμφευσεν ᾿ ἀεὶ δὲ μετὰ τέχνης ἀλλ᾽ 

ὃ οὗ μετὰ βίας ϑηρώμενος φαίνεται τὴν φύσιν τὴν τοιαύτην. τοσούτῳ δὲ 600 

1805 μᾶλλον προτετίμηται ἰ τὸ κάλλος παρ᾽ ἐχείνοις ἢ παρ᾽ ἡμῖν, ὥστε καὶ 

ταῖς γυναιξὶ ταῖς αὑτῶν ὑπὸ τούτου χρατουμέναις συγγνώμην ἔχουσιν, 
χαὶ πολλὰς ἄν τις ἐπιδείξειεν τῶν ἀϑανάτων, αἱ ϑνητοῦ χάλλους ἧἥττή- 

ϑησαν, ὧν οὐδεμία λαϑεῖν τὸ γεγενημένον ὡς αἰσχύνην ἔχον ἐζήτησεν, 
τὸ ἀλλ᾽ ὡς χαλῶν ὄντων τῶν πεπραγμένων ὑμνεῖσϑαι μᾶλλον ἣ σιωπᾶσϑαι 

περὶ αὐτῶν ἐβουλήϑησαν. μέγιστον δὲ τῶν εἰρημένων ̓  πλείους γὰρ ἂν 
" εὕροιμεν διὰ τὸ κάλλος ἀϑανάτους γεγενημένους ἣ διὰ τὰς ἄλλας ἀρετὰς 

ἁπάσας. 

(χζ ) Ὧν Ἑλένη τοσούτῳ πλέον ἔσχεν, ὅσῳ περ χαὶ τὴν ὄψιν 61 
5 αὐτῶν διήνεγχεν. οὐ γὰρ μόνον ἀϑανασίας ἔτυχεν, ἀλλὰ καὶ τὴν δύνα- 

μιν ἰσόϑεον λαβοῦσα πρῶτον μὲν τοὺς ἀδελφοὺς ἤδη κατεχομένους ὑπὸ 
τῆς πεπρωμένης εἰς ϑεοὺς ἀνήγαγεν, βουλομένη δὲ πιστὴν ποιῆσαι τὴν 

μεταβολὴν οὕτως αὐτοῖς τὰς τιμὰς ἐναργεῖς ἔδωχεν, ὥσϑ᾽ ὁρωμένους 

ὑπὸ τῶν ἐν τῇ ϑαλάττῃ κινδυνευόντων σῴζειν, οἵτινες ἂν αὐτοὺς εὖσε- 

"0 βῶς χαταχαλέσωνται. μετὰ δὲ ταῦτα τοσαύτην Μενελάῳ χάριν ἀπέ- 09 
δωχεν ὑπὲρ τῶν πόνων χαὶ τῶν χινδύνων, οὺς δι᾿ ἐχείνην ὑπέμεινεν, 

ὥστε τοῦ γένους ἅπαντος τοῦ Πελοπιδῶν διαφϑαρέντος καὶ καχοῖς ἀνη- 

χέστοις περιπεσόντος οὐ μόνον αὐτὸν τῶν συμφορῶν τούτων ἀπήλλαξεν, 
ἀλλὰ χαὶ ϑεὸν αὐτὸν ἀντὶ ϑνητοῦ ποιήσασα σύνοιχον αὑτῇ καὶ πάρε- 

ἃ ρὸν εἰς ἅπαντα τὸν αἰῶνα χατεστήσατο. καὶ τούτοις ἔχω τὴν πόλιν 68 
τὴν Σπαρτιατῶν τὴν μάλιστα τὰ παλαιὰ διχσῴζουσαν ἔργῳ παρασχέσϑαι 

-. ων 

Ω 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΌΞΒ] 1 γενόμενος ΘΑς -- 5 τὰς φύσεις τὰς τοιαύτας Θὴς -- 
ἃ 60. ὃ προτετίμητο ΘΛ, ΑΙ. --- ὀ 1 ἑαυτῶν ὑπὸ ΘΛοε (ὧν ὑ ἴῃ γἈ5. σον. Θι) 
-- 9 ἐζήτησαν Θ -- ΤΙ ἠβδουλήϑησαν Θ᾽ ς δά. Β5. ΒΙ]. --- εἰρημένων Γ᾽ ῥτ, ΒΒ, Β], 
οἵ. ΧΧ 130 (Β5. δ Αὐϑορ, μ. 114. οὐ 390} εἰρημένων {τεχμήριον) Γ, Θ ας 

Β. Β5. --- 12 ἀϑανάτου; (τε) ΓΡΓ. τε Θχριηχ. ὅ --- ἄλλας οἷ. Θ᾽ --- 6]. 

14. τοσοῦτον Θ᾽ 86} εὖ, ΚΟ ΑΤ μ. 141 -- 9 εὐσεβῶς αὑτοὺς Ο0]10ς, ΘΛ ς )ο. -- 

30 χατακαταχαλέσωνται: Γ μῦ.. ΡΥΠπ5 κατὰ (ἀἰτο στα] 1) Θχριιποῖ., ἔπι ἴῃ ΠΙΚ. 
Δ. 2 τξῷό͵Έ ἐπιχαλέσωνται ΘΛ ς |Ἀ. 5, Οὐ. ΥἹ, μ. 530 -- β8ὶ 63, μενελάῳ τοσαύτην 

ΟΟΠ]]ος. ΘΛ). --- 33 τοῦ γένους οἴη. Θ᾽ --- ἅπαντος Θ μΥ., ἁπάντων σΟΥΥ, 3. --- 

τῶν Θ᾽ .-- διαφϑαρέντος Θ᾽ μὶ., διαφϑαρέντων σοττ, 9 --- καὶ οἵη, Γ (απΐο κακοῖς) 

-- 28 περιπεσόντος Θ ρΓ., περιπεσόντων (ΟΥΓ, 3 --- 94. ἀλλὰ ὁπι. Θ ρι., 8. ν. αὐ. 9 
-- αὐτὸν ου!. Θ Λς Β8. Β]. (αὐτὸν ἴῃ Γ ἴοτί. ὁΧ βϑιμι. ἀντὲ ΘΧΡΥΘΒΒΊ), οἵ, ον. ΥἹ 4) 
-- 8ὶ θ8, 35. τούτοις Γ ρΥ., ἂν 5, ν᾿ αὐ. 5 --- πόλιν τῶν ΘΛ. 



δὺ ΝΠ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (10) 

μαρτυροῦσαν ̓  ἔτι γὰρ χαὶ νῦν ἐν Θεράπναις τῆς Λαχωνιχῆς ϑυσίας 
αὐτοῖς ἁγίας καὶ πατρίας ἀποτελοῦσιν, οὐχ ὡς ἥρωσιν ἀλλ᾽ ὡς ϑεοῖς 
ἀμφοτέροις οὖσιν. 

θ4 (χη΄.) ᾿Ενεδείξατο δὲ καὶ Στησιχόρῳ τῷ ποιητῇ τὴν ἑαυτῆς δύνα- 
μιν ὅτε μὲν γὰρ ἀρχόμενος τὴς ᾧδῆς ἐβλασφήμησέν τι περὶ αὐτῆς, 
ἀνέστη τῶν ὀφθαλμῶν ἐστερημένος, ἐπειδὴ δὲ γνοὺς τὴν αἰτίαν τῆς 

συμφορᾶς τὴν χαλουμένην παλινῳδίαν ἐποίησεν, πάλιν αὐτὸν εἰς τὴν 
θῦ αὐτὴν φύσιν κατέστησεν. λέγουσιν δέ τινες καὶ τῶν Ὁμηριδῶν, ὡς 

ἐπιστᾶσα τῆς νυχτὸς Ὁμήρῳ προσέταξεν ποιεῖν περὶ τῶν στρατευσαμένων 
ἐπὶ Τροίαν, || βουλομένη τὸν ἐχείνων ϑάνατον ζηλωτότερον ἢ τὸν βίον 39 

τὸν τῶν ἄλλων καταστῆσαι  χαὶ μέρος μέν τι διὰ τὴν ᾿θμήρου τέχνην, 
μάλιστα δὲ διὰ ταύτην οὕτως ἐπαφρόδιτον χαὶ παρὰ πᾶσιν ὀνομαστὴν 

αὐτοῦ γενέσθαι: τὴν ποίησιν. 
[ΠῚ (χϑ΄.) Ὡς οὖν χαὶ δίχην λαβεῖν χαὶ χάριν ἀποδοῦναι δυναμένην, 

τοὺς μὲν τοῖς χρήμασιν προέχοντας ἀναϑήμασιν καὶ ϑυσίαις καὶ ταῖς 10 
ἄλλαις προσόδοις ἱλάσχεσϑαι χαὶ τιμᾶν αὐτὴν χρή, τοὺς δὲ φιλοσόφους ὃ 
πειρᾶσϑαΐ τι λέγειν περὶ αὐτῆς ἄξιον τῶν ὑπαρχόντων ἐχείνῃ ᾿ τοῖς γὰρ 

67 πεπαιδευμένοις πρέπει τοιαύτας ποιεῖσϑαι τὰς ἀπαρχάς. (λ΄.) Πολὺ δὲ 
πλείω τὰ παραλελειμμένα τῶν εἰρημένων ἐστίν. χωρὶς γὰρ τεχνῶν καὶ 
φιλοσοφιῶν καὶ τῶν ἄλλων ὠφελειῶν, ἃς ἔχοι τις ἂν εἰς ἐχείνην χαὶ Ὁ 

τὸν πόλεμον τὸν Τρωϊχὸν ἀνενεγχεῖν, διχαίως ἂν καὶ τοῦ μὴ δουλεύειν 
ἡμᾶς τοῖς βαρβάροις Ἑλένην αἰτίαν εἶναι νομίζοιμεν. εὑρήσομεν γὰρ ἐ 
τοὺς Ἕλληνας δι᾽ αὐτὴν ὁμονοήσαντας καὶ χοινὴν στρατείαν ἐπὶ τοὺς 
βαρβάρους ποιησαμένους, χαὶ τότε πρῶτον τὴν Εὐρώπην τῆς ᾿Ασίας 

68 τρόπαιον στήσασαν ̓  ἐξ ὧν τοσαύτης μεταβολῆὴς ἐτύχομεν, ὥστε τὸν μὲν 35 
ἐπέχεινα χρόνον οἱ δυστυχοῦντες ἐν τοῖς βαρβάροις τῶν Ἑλληνίδων 

[7..} 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 63. θεράπναις "δτρ. 5. ν. (514.) -- ὃ 64. ἐνεδείξατο δὲ 
καὶ κτὲ τοβρ. 50}0]. Αὐἱ 814. ρ. 188, 19 Ὁ --- παλινῳδίαν Ρῃοί, 8. ν. (ΒΔ απ. ΑἸ. 

ΟΥ1 8320, 82; ΠρΒΥΟ}}.) --- ὃ 65. Ὁμηριδῶν “ΔΤ. 85, ν. (ϑυϊά.; οὖ, ΒΑ 288,0). 

ἈΡΡΑΒΝΑΤΟΒΙ 1 ϑεράπναις ΓΡτ. Λ ΗδΥ}.} ϑεραπέναις Γι --- ϑεραπαίναις Θ 

-- 2 ἁγίους καὶ πατρίους ᾿ς. Β8. δ Ατϑορ. ρΡ. 828 6011. ΧΥΤΙῚ 59 -- ἀποτελοῦσιν 
Γρυ.) ἐπιτελοῦσιν Γ᾿ ΘΛε ΝΆ ΟΣ μ. 170 -- ὶ 64, 4 ἐνεδείξατο Γ μ᾽. ἐπεδείξατο 
Γι ΘΛς -- ὃ ἐστερημένος Γ ρτ.} ἀπεστερημένος Γι. ΘΑς --- 8 Ε δΔηίε κατέστησεν ἰὴ 

τ. ΓΡΥ. --- 8ὶ θῦ, 9 ἐπιστάς Θ -- τῆς οἴῃ. Θ Λ ς --- προστάξαι Θ Λ ς (εἶ, ὁοττ, Α.) - 
10 τῶν ἐχείνων ΓΛ ς ἀηΐο Βαιἶο Α. -- 11 τὸν τῶν] τὸν οτη. Θ Λ ς -- μέν τις ΘΒ.Β8. 
Β8. οὗ, δρ. 1Ὁ 10, Υ 11] τι ὁπ. Γρτι., μέν τι (καὶ) ΛΕΒΙ. -- 8ὶ 06, 14 λαμβάνειν 
Θῆς -- ἃ θ1.. 19 (καὶ) χωρὶς Λς --- 22 νομίζομεν ΘΛ -- γὰρ] «τρ ΓΡΓ., γὰρ 

ζχαὶ ΟΟΥΥ. ὃ --- 28 διὰ ταύτην ΘΛς -- 394. τῆς ΓρΓ.] κατὰ ἴῃ τὴν. δἀ(. Γιμιν, (κατὰ) 
τῆς (ἔῃ τ85.} Γγ, Θ Ας οἵ, (ΧΙΝ 180), ΧΥῚ τὸ, ΧΧ 148, (1 31 ΛῊ --- 30 στήσαντας Θ. 
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πόλεων ἄρχειν ἠξίουν, καὶ Δαναὸς μὲν ἐξ Αἰγύπτου φυγὼν ἼΑργος χκατέ- 
σχεν, Κάδμος δὲ Σιδώνιος Θηβῶν ἐβασίλευσεν, Κᾶρες δὲ τὰς νήσους 
χατῴχουν, Πελοποννήσου δὲ συμπάσης ὁ Ταντάλου Πέλοψ ἐχράτησεν, 
μετὰ δ᾽ ἐχεῖνον τὸν πόλεμον τοσαύτην ἐπίδοσιν τὸ γένος ἡμῶν ἔλαβεν, 

δ ὥστε χαὶ πόλεις μεγάλας καὶ χώραν πολλὴν ἀφελέσϑαι τῶν βαρβάρων. 

ἣν οὖν τινες βούλωνται ταῦτα διεργάζεσϑαι χαὶ μηχύνειν, οὐχ ἀπορήσουσιν 69 
ἀφορμῆς, ὅϑεν Ἑλένην ἔξω τῶν εἰρημένων ἕξουσιν ἐπαινεῖν, ἀλλὰ πολ- 
λοῖς χαὶ χαινοῖς λόγοις ἐντεύξονται περὶ αὐτῆς. 

ΙΧ, 

ΒΟΥΣΈΕΤΡΙΣ 6(}.Ψ 

-"- (α΄.) Τὴν μὲν ἐπιείχειαν τὴν σήν, ὦ Πολύχρατες, καὶ τὴν τοῦ βίου 
μεταβολὴν παρ᾽ ἄλλων πυνϑανόμενος οἶδα ᾿ τῶν δὲ λόγων τινάς, ὧν γέ- 
ἵραφας, αὐτὸς ἀνεγνωχὼς ἥδιστα μὲν ἄν σοι περὶ ὅλης ἐπαρρησιασάμην 
τῆς παιδεύσεως, περὶ ἣν ἠνάγχασαι διατρίβειν ἡγοῦμαι γὰρ τοῖς ἀναξίως 

μὲν δυστυχοῦσιν, ἐκ δὲ φιλοσοφίας χρηματίζεσϑαι ζητοῦσιν ἅπαντας τοὺς 
15 πλείω πεπραγματευμένους χαὶ μᾶλλον ἀπηχριβωμένους προσήχειν ἐϑελον- 

τὰς τοῦτον εἰσφέρειν τὸν ἔρανον ̓  ἐπειδὴ δ᾽ οὕπω περιτετυχήχαμεν ἀλλή- 3 

λοις, περὶ μὲν τῶν ἄλλων, ἣν ποτ᾽ εἰς ταὐτὸν ἔλθωμεν, τόϑ᾽ ἡμῖν ἐξέσται 
διὰ πλειόνων ποιήσασϑαι τὴν συνουσίαν, ἃ δ᾽ ἐν τῷ παρόντι δυναίμην ἂν 
εὐεργετῆσαί σε, ταῦτα δ᾽ ᾧφήϑην χρῆναι σοὶ μὲν ἐπιστεῖλαι, πρὸς δὲ 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΙΒῚ 8 68. 1 ἠξίουν ἄρχειν οΟἸ1ος. Λς Πο., ἠξίουν ἀρχὴν Θ᾽ βορὰ 
οἵ, ΒοοκΚ ρΡ. 10 --- φυγὼν ἐξ αἰγύπτου (11.} ἙσΟΙ1ος. Θ᾽ --- 3 σιδώνιος ΓΡτ.] (6) σιδώ- 

νος ΓιΘΔΑς -- 4 μετ᾽ ἐχεῖνον δὲ ἙΟΟἸ]ου. ΘΔς -- 8 69. 6 ἐπεξεργάζεσϑαι ΘΛς 
-- Ἰ πολλοῖς {καὶ καλοῖς) Θ Λ- οἵ, ΒΞ. δὰ Ατρορ. μ. 1716 --- ἐλένης ἐγκώμιον " ἔλι- 
κώνιος (Δοσθηΐ. οἱ βΒρὶ τῖξ. ἃ ΟΟΥΓ. 3) ΒΌΡΒΟΓ, Γ; ἐλένης ἐγχώμιον ΒΌΡΒΟΥ. ΛΡΓ., τέλος 

τοῦ ἑλένης ἐγχωμίου ΟΟΥΤ, 4; ΒΆΌΒΟΥ. ἀδοβί ἐπ Θ. 

οὐ. ΙΧ: οοὐά. ΓΘ΄Λ. 

ΒΟΥΣΕΙΡΙΣ ἰπβογ. Γ οἵ, ὃ 4, δ. 10, 81]. 44 Γρτ. οἱ 86, 31 [ Οτδποτέ Ρ. 38 
ῃ. 8] Βούσιρις ἔπβοτ. Θ ΛργΎ. Ηδτρ. βίον. Εἴγῃ. Μ. ΡμῃΠ]Ποάθιῃ. 1 1217, 232 5. Β0Π0] 
Ασιβεα. Ρ. 358 Ὁ οαά, δχο. δῖ, Α., ἐγκώμιον εἰς τὸν Βούσιριν ἰῃ πηρ. Λς, Βουσίριδος 

ἐγκώμιον ΒΟΠΟΙΑτβε ἃ. Ρ. 144 Ὁ Ῥιιοί. ὈΪΌ]. οοὐ. 159 5(. Α. -- 1.11 οἵἴδα 

ὁπ). Γ ΡΥ. ἴῃ τὴρ. δά}. ης. ρτ. - 18 μὲν ἀναξίως 60]10ς. Λς ΠΟ. --- 15 πεπραγ- 
μένους Θ --- προσήκειν Γ Γ., προσῆκεν σΟΥΤ. 3 -- 8 ὃ, 11 ἣν ποτ᾽ ΓΡτΓ.] γρ. ὅτ᾽ ἂν 
ἴη πρ. ἴω, ὁπόταν Θς --- ὁπότ᾽ ἂν Λ --- εἰς ταυτὸ (ταυτὸν 0.) συνέλθωμεν ΘΛς- 
οὗ, δα Υ1Π 8 --- 18 δ᾽ ἐν] δὲ ΘΛ -- ἂν οπι. Θ --- 19 ταῦτα δ᾽ ταῦτ᾽ Θ --- χρῆναι] 

δεῖν ΘΛ-ε. 

ὈΥΘΓΌΡ, Ἰβοστγαια ὀρϑτα θ 
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8. ΙΧ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (1) 

τοὺς ἄλλους ὡς οἷόν τε μάλιστ᾽ ἀποχρύψασϑαι. γιγνώσχω μὲν οὖν, ὅτι 
τοῖς πλείστοις τῶν νουϑετουμένων ἔμφυτόν ἐστιν, μὴ πρὸς τὰς ὠφελείας 
ἀποβλέπειν, [ ἀλλὰ τοσούτῳ χαλεπώτερον ἀχούειν τῶν λεγομένων, ὅσῳ 399 
περ ἂν αὐτῶν τις ἀχριβέστερον ἐξετάζῃ τὰς ἁμαρτίας ὅμως δ᾽ οὐχ 

ὀχνητέον ὑπομένειν ταύτην τὴν ἀπέχϑειαν τοῖς εὐνοϊκῶς πρός τινας ὁ 
ἔχουσιν, ἀλλὰ πειρατέον μεϑιστάναι τὴν δόξαν τῶν οὕτω πρὸς τοὺς 
συμβουλεύοντας διαχειμένων. (β΄.) Αἰσϑόμενος οὖν οὖχ ἥχιστά σε 
μεγαλαυχούμενον ἐπί τε τῇ Βουσείριδος ἀπολογίᾳ καὶ τῇ Σωχράτους 
χατηγορίᾳ, πειράσομαί σοι ποιῆσαι καταφανές, ὅτι πολὺ τοῦ δέοντος " 
ἐν ἀμφοτέροις τοῖς λόγοις διήμαρτες. ἁπάντων γὰρ εἰδότων, ὅτι δεῖ 10 
τοὺς μὲν εὐλογεῖν τινας βουλομένους πλείω τῶν ὑπαρχόντων ἀγαϑῶν 
αὐτοῖς προσόντ᾽ ἀποφαίνειν, τοὺς δὲ κατηγοροῦντας τἀναντία τούτων 

ποιεῖν, τοσούτου δεῖς οὕτω χεχρῆσϑαι τοῖς λόγοις, ὥσϑ᾽ ὑπὲρ μὲν Βου- 

σείριδος ἀπολογήσεσθαι φάσχων οὐχ ὅπως τῆς ὑπαρχούσης αὐτὸν δια- 
βολῆς ἀπήλλαξας, ἀλλὰ χαὶ τηλικαύτην αὐτῷ τὸ μέγεϑος παρανομίαν ᾧ 
προσῆψας, ἧς οὐχ ἔσϑ᾽ ὅπως ἄν τις δεινοτέραν ἐξευρεῖν δυνηϑείη " τῶν 
γὰρ ἄλλων τῶν ἐπιχειρησάντων ἐχεῖνον λοιδορεῖν τοσοῦτον μόνον περὶ 
αὐτοῦ βλασφημούντων, ὡς ἔϑυε τῶν ξένων τοὺς ἀφιχνουμένους, σὺ καὶ 
χατεσϑίειν αὐτὸν τοὺς ἀνθρώπους ἡτιάσω᾽ Σωχράτους δὲ κατηγορεῖν 

ἐπιχειρήσας, ὥσπερ ἐγχωμιάσαι βουλόμενος ᾿Αλχιβιάδην ἔδωχας αὐτῷ Ὁ 

μαϑητήν, ὃν ὑπ᾽ ἐχείνου μὲν οὐδεὶς ἤσϑετο παιδευόμενον, ὅτι δὲ πολὺ ἁ 

- ον 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 8. γιγνώσχω μὲν οὖν... ἁμαρτίας δί0Ὁ. 4,,6 Η --- ἃ 4. 
ἁπάντων γὰρ... τούτων ποιεῖν ῬγοΪθα,. δὲ Αὐἰ δια. Ῥϑηδίῃ. μ᾿. 148,2 Ὁ; γϑβρ. ΑἸ χίμ,. 

τῇδ, ο. 8 Ρ. 186, 12 ὅν, Αὐβίοι, γτηδῖ. 1 9. ᾿. 1868 ἃ 21 1118 Ρ. 139) ἃ 5. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒῚ 8ὶ 8.1 γιγνῴσχομεν οὖν Θ -- 2. νουϑετημένων Γρτ., νενου- 

ϑετημένων οοτ, 2 51οὉ.: ΤΥ, βορὰ οἵ, ἀκούειν τῶν λεγομένων --- 4 τις ἀκριβέστερον 

αὑτῶν «ΟἸ]ος, ΘΛ ς ἢο., τις αὑτῶν ἀχριβέστερον ΘΟ]10ο. Βίοῦ. --- 5 ταὐτὴν ἀπέ- 

χϑειαν Γ ρ᾿τ., ταύτην τὴν ἀπέχϑειαν ΘΟΙΤ. 3: ἸΘοϊΐο πον 8) τὴν ἀπέχϑειαν ταύτην 

σΟ]]ος. ΘΛ ρα. -- 0 οὕτως Θ ΛΜ. ΑΙὰά. -- ὀ τοὺς οὔ. ΛΜ, ΑἸά. 8ι. -- 8 4. 
Ἴ αἰσϑανόμενος ΘΛ ς οἵ, ΧΧ 129 ΓΛ, βεὰ ΥἹ 21, (ΧΧ 62 ΓΛ) οἱ σθόμην ΙΧ 5, 
ΧΧΊΙΟ; ΧΙΧ 805, ΧΧΙΕ 111; ΥἹ 44, ΧΥ 61; ΠΠ114, ΧΙΓ 17; σοηΐγα αἰσϑάνομαι 

ὙΠ 99, ΧΗ δ, ΧΙΣ 320, ΧΧ τ8, ΧΧῚΙ 953, 184; ΧΠῚ 59, ΧΙΣ 46: ΧΧ 10; ΧΧΙ 947, 

ὨΌΒ]Ι81) αἴσϑομαι οἵ, δὰ ΧΗ ὃ οἱ Οτῦποτέ Ρ. 244 τ. 3 --- 8ὃ βουσείριδος Γ μτ.} 

βουσίριδος Γ, ΘᾺ οὐ. --- 9 τοῦ δέοντος πολὺ (|..) ΠΟἸΙοο. ΔΛ ς --- 10 γὰρ οῃ. ῬΙΌΪΟΩ 

ΑΙἾΒ.. --τ 11 εὖ λέγειν Ῥτοϊομ ΑΥβί, --- αὑτοῖς ἀγαϑῶν οΟἸΪοο. ῬτΟΙοχΑΥβί. -- 

12 προσόντ᾽ Γ γΥ, 1.. 84.] τὰ 85. ν. δΔἀα. Γ΄, --- (τὰ) προσόντα ΘΛ ῬγοϊομΑυῖβι. ς δοΐθῖ,, 
-- αὶ ὅν 18 τοσούτῳ Θ Λ ς δηίθ Ὁ. --- δις Θ ρμζγ., σοττ. 3: οἷ. Οο). ΝῚν μ. 528 Β].] δέεις 
Γ΄, (ββις ἴῃ γᾶβ, οοττ, 3) Δ δὐά. δῖ Β]. ---- μὲν οπι. Θ -- βουσείριδος Γ τ.) βουσίριδος 

Γ, Θ ΔΛ οάα. --- 14 ἀπολογήσεσϑαι Γρτ. οἵ. ΧΧΙ 108; Ἰοοιίο πον] ἀπολογήσασθαι Γι 
ΘΛ εἀά. --- 16 δεινοτέραν εὑρεῖν ἄν τις ὁοἸἰοο. Θ᾽ --- 11 τοσούτω Θ᾽, τοσοῦτο Λ ς Β. 

-- 18 σὺ Γι. Λ] σὺ {δὲ) ΓςΘ --- 20 ἐγχειρήσαντος Θ μτ., ἐγχειρήσας ΘΛ ς. 
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διήνεγχεν τῶν Ἑλλήνων ἅπαντες ἂν ὁμολογήσειαν. τοιγαροῦν εἰ γένοιτ᾽ 8 
ἐξουσία τοῖς τετελευτηχόσιν βουλεύσασθαι περὶ τῶν εἰρημένων, ὁ μὲν 
ἄν σοι τοσαύτην ἔχοι χάριν ὑπὲρ τῆς χατηγορίας, ὅσην οὐδενὶ τῶν 

ἐπαινεῖν αὐτὸν εἰϑισμένων, ὁ δ᾽ εἰ χαὶ περὶ τοὺς ἄλλους πραότατος ἦν, 
5 ἀλλ᾽ οὖν ἐπί γε τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις οὕτως ἂν ἀγαναχτήσειεν, ὥστε 

μηδεμιᾶς ἀποσχέσθαι τιμωρίας. καίτοι πῶς οὐχ αἰσχύνεσθαι μᾶλλον 
6 ἢ σεμνύνεσθαι προσήχει τὸν παρὰ τοῖς λοιδορουμένοις ὑφ᾽ αὑτοῦ μᾶλλον 
ἀγαπώμενον ἢ παρὰ τοῖς ἐγχωμιαζομένοις; (γ΄.) Οὕτω δ᾽ ἠμέλησας, εἰ 
μηδὲν ὁμολογούμενον ἐρεῖς, ὦστε φὴς μὲν αὐτὸν τὴν Αἰόλου καὶ τὴν 

ιτο Ὀρφέως ζηλῶσαι δόξαν, ἀποφαίνεις δ᾽ οὐδὲν τῶν αὐτῶν ἐχείνοις ἐπίιτη- 

δεύσαντα. πότερα γὰρ τοῖς περὶ Αἰόλου λεγομένοις αὐτὸν παρατάξωμεν; 
998 [|ἀλλ᾽ ἐχεῖνος μὲν τῶν ξένων τοὺς εἰς τὴν χώραν ἐχπίπτοντας εἰς τὰς 

αὑτῶν πατρίδας ἀπέστελλεν, ὁ δ᾽ εἰ χρὴ τοῖς ὑπὸ σοῦ λεγομένοις πιστεύειν, 

ϑύσας κατήσϑιεν, ἢ τοῖς Ὀρφέως ἔργοις ὁμοιώσωμεν; ἀλλ᾽ ὁ μὲν ἐξ 8 
15 ἍΛιδου τοὺς τεϑνεῶτας ἀνῆγεν, ὃ δὲ πρὸ μοίρας τοὺς ζῶντας ἀπώλλυεν. 

ὥσϑ᾽ ἡδέως ἂν εἰδείην, τί ποτ᾽ ἂν ἐποίησεν, εἰ καταφρονῶν αὐτῶν ἐτύγ- 
Ὁ χανεν, ὃς ϑαυμάζων τὴν ἀρετὴν τὴν ἐχείνων ἅπαντα φαίνεται τἀναντία 

διαπραττόμενος. ὃ δὲ πάντων ἀτοπώτατον, ὅτι περὶ τὰς γενεαλογίας 
ἐσπουδαχὼς ἐτόλμησας εἰπεῖν, ὡς τούτους ἐζήλωσεν, ὧν οὐδ᾽ οἱ πατέρες 

0 πω χατ᾽ ἐχεῖνον τὸν χρόνον γεγονότες ἦσαν. 

(δ.) Ἵνα δὲ μὴ δοχῶ τὸ προχειρότατον ποιεῖν, ἐπιλαμβάνεσθαι  Ν ιδ 
ὁ τῶν εἰρημένων, πειράσομαί σοι διὰ βραχέων δηλῶσαι περὶ τὴν αὐτὴν 

ὑπόϑεσιν, καίπερ οὐ σπουδαίαν οὖσαν οὐδὲ σεμνοὺς λόγους ἔχουσαν, ἐξ 

ὧν ἔδει χαὶ τὸν ἔπαινον καὶ τὴν ἀπολογίαν ποιήσασϑαι. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 ἑλλήνων ΓΘ] ἄλλων (ὁχ ΠΥ 10) Λ οἀᾷ. οὗ, δέτ. ΠΡ. 406 ἡ. 
- ἢ θ. 3 ὃ μὲν ἄν ἀϑ46 δὰ 4 εἰϑισμένων (Ποτηοθοί.) ομῃ. ΛΜ. ΑἸά. (ἀρρϑηὰ.) --- 
8 τοσαύτην ἔχοι σοι χάριτα (01100. Θ -- ἃ ὁ δ οὐδ᾽ Λ -- ὃ ἂν οπι. ΘΛ --- 
0 ἀποσχέσθαι Γ τ.) (ἂν) ἀποσχέσθαι Γ, Θ Λς-ς Β. Β5. --- αἰσχύνεσθαι (δοκεῖν, ΟΠ Ἶ880 
π᾿ βθᾳ. προσήχει Θ -- ὑφ᾽ αὑτοῦ Γ (εἰ. ΔΑ. ῥχγοῦ, 0.}} ὑφ᾽ ἑαυτοῦ Θ, ὑπ᾽ αὐτοῦ 
ΛΝ. Α.1,. Ος (ἀρρϑηὰ.) --- ὶ ἢ. 9 ὥστέφεις Θ᾽ μγ., ὥστ᾽ ἔφης Θ. ΛΕ --- αὐτὸν οἵη. Θ -- 

10 δ᾽ (αὐτὸν) οὐδὲν τῶν αὐτῶν ἐκείνοις ΛΦ, δ᾽ αὐτὸν ἐκείνων Θ -.-.-- - 11 πότερον ΘΛ ς 

οὔ ΧΥΠ 81 οἱ Β8.0. ΧΧΧΙ 11 --- παρατάξωμεν Γ ρΓ.] γρ. παραβάλλωμεν ἱπ πὰρ. [ἢ 

παραλαβωμεν ΛΌΡΓ,, παραβάλωμεν Λα ς, παραβάλομεν Θ --- 123 εἰς τὴν Γ οἵ. δι. ΠῚ 
Ρ. 15, 444, 588|9: Ἰϑεῖϊίο πον] ἐπὶ τὴν Θ Λ  αὰα. --- 18 ἀπέστειλεν Θ --- 14 ϑύσας 
ΓῚ τοὺς ξένους Θ, {τοὺς ξένους) ϑύσας ᾿ς --- 8 8, ἢ] ἀλλὰ ΛΟ, --- ὁμουΐώσομεν 

Θὴς δπῖε Ὁ. -- ἐξ ἄδου οἵ. Θ -- ΙὉ ἀνῆγεν ὁ δὲ πρὸ μοίρας τοὺς ζῶντας 

(Πομιοθοῖ.) οπι. Θ --- 16 τί Γρτ.] ὅτι [ςΘ ας -- 30 πώποτε χατ᾽ Θ -- ᾷ 9. 
92 εἰρημένων Γρτ. Β].] κείμενον μηδὲν ἐνδεικνὺς τῶν ἐμαυτοῦ ἴῃ τηρ, Γ᾽, -- εἰρη- 

μένων {μηδὲν ἐπιδεικνὺς (ἐνδεικνὺς Θ᾽ τῶν ἐμαυτοῦ» (οχ Υ1Π 18) Θ Λ ρἀᾷ. δῖ ΒΙ., 

οοπίτγα απδπὶ αἰδραΐ. ΑἸ γος 1885 μ. 49 --- σοι] σε Θ᾽ -- (τἀ) περὶ ΘΛς -- 
28 ἐξ ὧν ἔδει) ὡς δεῖ ΘΛ ς-. 

6" 
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10 (ε΄) Περὶ μὲν οὖν τῆς Βουσείριδος εὐγενείας τίς οὐχ ἂν δυνη- 
ϑείη ῥᾳδίως εἰπεῖν; ὃς πατρὸς μὲν ἣν Ποσειδῶνος, μητρὸς δὲ Λιβύης 
τῆς Ἐπάφου τοῦ Διός, ἥν φασι πρώτην γυναῖχα βασιλεύσασαν ὁμώνυμον 

αὑτῇ τὴν χώραν καταστῆσαι. τυχὼν δὲ τοιούτων προγόνων οὖχ ἐπὶ 
τούτοις μόνοις μέγ᾽ ἐφρόνησεν, ἀλλ᾽ φήϑη δεῖν καὶ τῆς ἀρετῆς τῆς αὑτοῦ 

11 μνημεῖον εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον καταλιπεῖν. (ς΄.) Τὴν μὲν οὖν μητρῴαν 
ἀρχὴν ὑπερεῖδεν ἐλάττω νομίσας ἢ κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν εἶναι, πλεί- 
στους δὲ χαταστρεψάμενος καὶ μεγίστην δύναμιν χτησάμενος ἐν Αἰγύπτῳ 

χατεστήσατο τὴν βασιλείαν, οὐχ ἐχ τῶν παρουσῶν μόνον ἀλλ᾽ ἐξ ἁπασῶν 
19 προχρίνας τὴν ἐχεῖ πολὺ διαφέρειν οἴχησιν. ἑώρα γὰρ τοὺς μὲν ἄλλους 

τόπους οὐχ εὐχαίρως οὐδ᾽ εὐαρμόστως πρὸς τὴν τοῦ σύμπαντος φύσιν 
ἔχοντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ὑπ᾽ ὄμβρων καταχλυζομένους, τοὺς δ᾽ ὑπὸ χαυ- 

μάτων διαφϑειρομένους, ταύτην δὲ τὴν χώραν ἐν χαλλίστῳ μὲν τοῦ 
χόσμου χειμένην, πλεῖστα δὲ χαὶ παντοδαπώτατα φέρειν δυναμένην, 
ἀϑανάτῳ δὲ τείχει τῷ Νείλῳ τετειχισμένην, ὃς οὐ μόνον φυλαχὴν ἀλλὰ 

18 χαὶ τροφὴν ἱχανὴν αὐτῇ παρέχειν πέφυχεν, ἀνάλωτος μὲν ὧν χκαὶ δύσ- 
μαχος τοῖς ἐπιβουλεύουσιν, εὐαγωγὸς δὲ χαὶ πρὸς πολλὰ χρήσιμος τοῖς 
ἐντὸς αὐτοῦ χατοιχοῦσιν. πρὸς γὰρ τοῖς προειρημένοις καὶ τὴν δύνα- 
μιν αὐτῶν πρὸς τὴν τῆς γῆς ἐργασίαν ἰσόϑεον πεποίηχεν “ τῶν γὰρ 
ὄμβρων χαὶ τῶν αὐχμῶν τοῖς μὲν ἄλλοις ὁ Ζεὺς ταμίας ἐστίν, ἐχείνων 

14 δ᾽ ἔχαστος ἀμφοτέρων τούτων αὐτὸς αὑτῷ χύριος χαϑέστηχεν. εἰς 

τοσαύτην δ᾽ ὑπερβολὴν εὐδαιμονίας ἥχουσιν, ὥστε τῇ μὲν ἀρετῇ χαὶ τῇ 
φύσει τῆς χώρας χαὶ τῷ πλήϑει τῶν πεδίων ἤπειρον χαρποῦνται, τῇ 
δὲ τῶν περιόντων διαϑέσει χαὶ τῇ τῶν ἐλλειπόντων χομιδῇ διὰ τὴν τοῦ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] 8 11. τὴν μὲν οὖν μητρῴαν... (ὃ 12) τετειχισμένην ταρΟΥ. 

ΟοΥη!.: ΕΠ. Οὐ ΝἽ 1284 5ᾳ. Ὗ --- 8 14. διαϑέσε: "ΠΔΤΡ. 8.ν. (Θά, τη, Απ. Οχ. 

ΠῚ 492, 25; Ηθβγ0}}., ὅθ. Π0]. Ποιηοβίμ. ΠΠ ὃ 1 μ, 94 Ὁ); οἵ, δὰ ΥΠ| 88. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ)] 8ὶ 10. 1 βουσείριδος Γ] βουσίριδος ΘΛ οἀά. --- Εἢῶῷ ὃς] ὡς Θ 

- 4 ἐπὶ τοιούτοις Θ --- ὃ μόνοις οη. ΘΛς -- 8 11. 9 παρουσῶν. ἀπασῶν ΓΉΥ. 

Οτορον.) παρόντων... ἁπάντων Γ΄, Θ ΛΕ -- μόνων Θ --- 10 ἐκεῖ Γρτ, Ογόρον. (οἱ ὟΥ. Ο2)} 

ἐχεῖσε Γ, ΘΛὴς --- διαφέρουσαν ΟΥΟΡΌΥ. κοα οἵ, ΧΙΝ 4, ΧΙΣ 120, 280, 803 --- βὶ 19, 

11 τοῦ παντὸς Οτορου. οτί. γϑοῖο οἵ, ΚΘΙῚ ΑΤΟ ρ. 8 ἡ. 2, αἱ ἰδπηθὴ ἀο]οὲ “--- 

(κόσμου) φύσιν Θ ἡ ς --- Ιά παντοδαπώτατα Γ ρτ, τόκον. ἃ (ρτγδοῦ, ἢ. ΓΝ} 54. οἵ, Ββ. 
δ Ατρορ. μΗ. 194. 334] παντοδαπὰ (ἀγαθὰν Γι Θ᾽ τξῷῈΕο παντοδαπὰ {τἀγαϑὰ) Λ- ἢο. 
566. οὔ. ΧΙΥ͂ 45, ΧΙΧ 395 -- 15 ἃ (ΞΞ Α) ἴῃ πα. δηΐθ ὃς Γ Ῥγ. --- ἀλλὰ χαὶ] καὶ ὁπ]. 
Λρτ., 8. νυν. δια, 1 --- 8ὶ 18. 16 δυσμάχητος ΘΛς --- 8 ἐντὸς αὑτῆς Θ --- εἰρημένοις 

Θλςε -- 930 αυὐχμωνεττης Γρτ,, αὐχμῶν τοῖς μὲν Γ΄, (οἱ. Α΄. 854.}} αὐχμῶν (ὧν) τοῖς 
μὲν ΓΘ ΛΕ δηίθ Α. --- ἐκείνωνεχαστος ΓῬτ., ἐκείνων δὲ ἕκαστος ΠΟΤΥ. 3 --- 231 τοὐ- 

τῶν] αὐτῶν Θ --- ξ 14, 28 χώρας] ὥρας Θ᾽ -- πεδίων] παίδων Θ᾽ --- 34. περιόντων 
Γ (εἰ. ΝΥ. Α.)}] ὄντων Θ Λε ὁχο. ΥὟ. Α. βοά οἵ, ΒΒ. δά Αὐϑορ. μ. 157. 

-- 0 
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ποταμοῦ δύναμιν νῆσον οἰχοῦσιν χύχλῳ γὰρ αὐτὴν περιέχων καὶ πᾶσαν 
διαρρέων πολλὴν αὐτοῖς εὐπορίαν ἀμφοτέρων τούτων πεποίηχεν. 

Ν Ἤρξατο μὲν οὖν ἐντεῦϑεν, ὅϑεν περ χρὴ τοὺς εὖ φρονοῦντας, 1ὅ 
ἅμα τόν τε τόπον ὡς χάλλιστον καταλαβεῖν χαὶ τροφὴν ἱκανὴν τοῖς ΧΙΝ 88 
περὶ αὑτὸν ἐξευρεῖν. (ζ΄.) Μετὰ δὲ ταῦτα διελόμενος χωρὶς ἑκάστους 

τοὺς μὲν ἐπὶ τὰς ἱερωσύνας κατέστησεν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ τὰς (γεωργίας καὶ 

τὰς) τέχνας ἔτρεψεν, τοὺς δὲ τὰ περὶ τὸν πόλεμον μελετᾶν ἠνάγχασεν, 

ἡγούμενος τὰ μὲν ἀναγχαῖα καὶ τὰς περιουσίας ἔχ τε τῆς χώρας καὶ 

τῶν τεχνῶν δεῖν ὑπάρχειν, τούτων δ᾽ εἶναι φυλακὴν ἀσφαλεστάτην τὴν 

ὦ τὲ περὲ τὸν πόλεμον ἐπιμέλειαν χαὶ τὴν πρὸς τοὺς ϑεοὺς εὐσέβειαν. 

(η΄) ἽἍπαντας δὲ τοὺς ἀριϑμοὺς περιλαβών, ἐξ ὧν ἄριστ᾽ ἄν τις τὰ 18 

χοινὰ διοιχήσειεν, ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς τὰς αὐτὰς πράξεις μεταχειρίζεσθαι 

προσέταξεν, εἰδὼς τοὺς μὲν μεταβαλλομένους τὰς ἐργασίας οὐδὲ πρὸς 
ἕν τῶν ἔργων ἀχριβῶς ἔχοντας, τοὺς δ᾽ ἐπὶ ταῖς αὐταῖς πράξεσιν συνε- 

1 χῶς διαμένοντας εἰς ὑπερβολὴν ἕκαστον ἀποτελοῦντας. τοιγαροῦν χαὶ 11 

6 πρὸς τὰς τέχνας εὑρήσομεν αὐτοὺς πλέον διαφέροντας τῶν περὶ τὰς 

αὐτὰς ἐπιστήμας ἢ τοὺς ἄλλους δημιουργοὺς τῶν ἰδιωτῶν, καὶ πρὸς τὴν 

σύνταξιν, δι᾽ ἧς τὴν τε βασιλείαν καὶ τὴν ἄλλην πολιτείαν διαφυλάτ- 
τουσιν, οὕτω χαλῶς ἔχοντας, ὥστε χαὶ τῶν φιλοσόφων τοὺς ὑπὲρ τῶν 

τοιούτων μάλιστα λέγειν ἐπιχειροῦντας ᾿ τὴν ἐν Αἰγύπτῳ προαιρεῖσθαι 

πολιτείαν ἐπαινεῖν, καὶ Λαχεδαιμονίους μέρος τι τῶν ἐκεῖϑεν μιμουμέ- 
γους ἄριστα διοιχεῖν τὴν αὑτῶν πόλιν. χαὶ γὰρ τὸ μηδένα τῶν μαχί- 18 

μων ἄνευ τῆς τῶν ἀρχόντων γνώμης ἀποδημεῖν, καὶ τὰ συσσίτια χαὶ 

ων 

Ὡοῦ 
20 

ΤΕΒΤΙΝΟΝΙΑΊ] ὃ 18. καὶ γὰρ τὸ... ἀποδημεῖν Ηδτρ. Υ. καὶ γὰρ τὸ μηδένα 

χτὲ ; ΓΟΒΡ, ὅ0Π0]. Αὐ]ϑιια, Ρ, 298, 6 οἱ 28 ἢ. 

ΔΡΡΑΒΑΤΌΒΊ] ἃ 1ὅ. 8 ἤρξαντο Θ --- περ οπι. Θ --- 4 κάλλιστον Γ τ. 6ἀ(.] 

χάλλιστα Γ. ΘΛ --- καὶ (τὴν) ΘΛ ς Β8. (Δ Ατρορ. Ρ. 101; τὴν ἀο]θη ἃ. ὁ6η8. Ὁ.) 

-- ἢ ταῦτα δὲ οΟΙ1ος. Θ -- 8 ταῖς ἱερωσύναις Λφ --- γεωργίας καὶ τὰς Δαά. ΕἸὮΥ 

1905 Ρ. 460 (0]]. ἔκ τὸ τῆς χώρας καὶ τῶν τεχνῶν οἱ ΧΧΙῪ 46, ΧΥΠῚ 44 --- Ἰ τὰ 

περὶ] μετὰ Θ --- 9 τοῦτο δ᾽ εἶναι ἐν φυλακῇ ἀσφαλεστάτῃ Θ --- 10 πρὸς] περὶ Θ 

ἣς οἵ. αἀ ΧΙ 20 οἱ βομ. ὑ. 51 α. 1 --- ἃ 16. 18 οὐδὲ πρὸς ἕν] πρὸς οὐδὲν Θ ἡ ς 868 

οἵ, Βαΐίον δρ. Βγθῃν Ρ. 201 --- 14 ταῖς αὐτῶν ΛΜ, ΑἸ]ά. --- 15 διαμένοντας Γ ΡΥ. 

ἐπιμένοντας Γ, ΘΛε --- ἕκαστον] ἅπαντα Θ -- ἢ 17. 16 πλεῖστον ΘΛ Ξς δηίθ 1.. -- 

11 πρὸς] περὶ ΘΛς -- 20 τοιούτων μάλιστε λέγειν ἐφετειροῦντας (αἱ υἱὰ. ἐπιχει- 

ροῦντας) Γ γτι: Ἰοοίο πον] τοιούτων λέγειν ἐπιχβιροῦντας (καὶ μάλιστ᾽ (μάλιστα 

Θ.Λο) εὐδοκιμοῦντας) Γς ΘΛ οἀά.;: δαάϊδχθηΐαπη Ρ]8π6 ΒΌρΟυνϑΟβῃ δι πὶ --- 

41] ἐπαινεῖν οτι. ΘΛ ες ΒΞ. ΒΙ]., 864 προαιρεῖσϑαι ἰο ἰάθπι δίᾳ 18 προχρίνειν ο. ἰηΐ, 

οὔ, 5. 11 οἱ ΧΙΧ 9580 Θ, εἴ. οἰΐαπι Κι μ. 862 --- ἐκεῖθεν Γ ρ᾿Γ., ἐκεῖσε ΟΟΥΤ, τϑὰ. -- 

2.0 Τοτί. (δοκεῖν) διοικεῖν ἢ οἵ, ὶ 19,230 --- 8 18. μηδένα τῶν] μηδὲν αὐτῶν Θ. 



86 ΙΧ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥΣ (1) 

τὴν τῶν σωμάτων ἄσχησιν, ἔτι δὲ τὸ μηδενὸς τῶν ἀναγχαίων ἀποροῦντας 
τῶν χοινῶν προσταγμάτων ἀμελεῖν μηδ᾽ ἐπὶ ταῖς ἄλλαις τέχναις διατρί- 
βειν, ἀλλὰ τοῖς ὅπλοις χαὶ ταῖς στρατείαις τὸν νοῦν προσέχειν, ἐχεῖϑεν 

19 ἅπαντα ταῦτ᾽ εἰλήφασιν. τοσούτῳ δὲ χεῖρον χέχρηνται τούτοις τοῖς 
ἐπιτηδεύμασιν, ὅσον οὗτοι μὲν ἅπαντες στρατιῶται καταστάντες βίᾳ τὰ 
τῶν ἄλλων λαμβάνειν ἀξιοῦσιν, ἐκεῖνοι δ᾽ οὕτως οἰχοῦσιν, ὥσπερ χρὴ 
τοὺς μήτε τῶν ἰδίων ἀμελοῦντας μὴτε τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιβουλεύοντας. 

90 γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐνθένδε τὸ διαφέρον ἑκατέρας τῆς πολιτείας. εἰ μὲν 
γὰρ ἅπαντες μιμησαίμεϑα τὴν Λακχεδαιμονίων ἀργίαν χαὶ πλεονεξίαν, 
εὐθὺς ἂν ἀπολοίμεϑα χαὶ διὰ τὴν ἔνδειαν τῶν χαϑ᾽ ἡμέραν καὶ διὰ 
τὸν πόλεμον τὸν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς εἰ δὲ τοῖς Αἰγυπτίων νόμοις χρῆ- 
σϑαι βουληϑεῖμεν, καὶ τοῖς μὲν ἐργάζεσθαι, τοῖς δὲ τὰ τούτων σῴζειν 
δόξειεν, ἕχαστοι τὴν αὑτῶν ἔχοντες εὐδαιμόνως ἂν τὸν βίον διατελοῖμεν. 

91 (3..) Καὶ μὲν δὴ καὶ τῆς περὶ τὴν φρόνησιν ἐπιμελείας εἰχότως 
ἄν τις ἐχεῖνον αἴτιον νομίσειεν. τοῖς γὰρ ἱερεῦσιν παρεσχεύασεν εὐπο- 
οἷαν μὲν ταῖς ἐκ τῶν ἱερῶν προσόδοις, σωφροσύνην δὲ ταῖς ἁγνείαις 
ταῖς ὑπὸ τῶν νόμων προστεταγμέναις, σχολὴν δὲ ταῖς τῶν χινδύνων χαὶ 

99 τῶν ἄλλων ἔργων ἀτελείαις. μεϑ᾽ ὧν ἐκεῖνοι βιοτεύοντες τοῖς μὲν σώ- 
μασιν ἰατριχὴν ἐξεῦρον ἐπιχουρίαν, οὐ διαχεκχινδυνευμένοις φαρμάχοις 

οι 

ὦ 0 

ἀ 
15 

χρωμένην ἀλλὰ τοιούτοις, ἃ τὴν μὲν ἀσφάλειαν ὁμοίαν ἔχει τῇ τροφῇ 320 

τῇ χαϑ᾽ ἡμέραν, τὰς δ᾽ ὠφελείας τηλικαύτας ὥστ᾽ ἐκείνους ὁμολογου- 
μένως ὑγιεινοτάτους εἶναι καὶ μαχροβιωτάτους, ταῖς δὲ ψυχαῖς φιλοσοφίας 
ἄσχησιν χατέδειξαν, ἣ χαὶ νομοϑετῆσαι χαὶ τὴν φύσιν τῶν ὄντων 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΘΒ) 1 μηδενὸς ΓΛ (Δηΐθ Ο.) Πά. ΒΙ].] μηδὲν Θ (Ε) Β8Β. (Δρροῃᾷ.) 
- ῶ πραγμάτων Θ ΡΓ., οὐτΥ. 1 --- 8 ἀλλ᾽ (ἐπὶ) τοῖς (6Χ δοξθορα.) ΓΒ. --- προσ- 

ἐχειν τὸν νοῦν (Ο]1οο. ΘΛ -Ξ ἢο. Β8. (Δ)ὰὦ Ατρορ. Ρ. 116,7) ΒΙ]., βορὰ οἷ Υ 34 εἱ 
Βοιηοθοῖ. οὔπ διατρίβειν {ΕΓ 1905 μ. 459) --- ἃ 19, 4 τοσοῦτον ΘΛὴς 864 οἵ, 

ΚΡ] ΑΙ γ. 141 --- χείρω Θ --- τούτοις κέχρηνται Ο0]1οο. Θ Λς ΜβοΝ. μ᾿. 17 --- Τ ἰδιω- 

τῶν Θ -- 8 ἔνϑεον δὲ Θ ρῖ., ἐνῚθένδε ΟΟΥΤ. 23 --- τὸ διαφέρον Γ: Ἰδοίο πον] τὸ 

διάφορον ΘΛ οἀἀ., φυοά δρ. Ιβοοτ, Δ|1ῸΪ ἡπβαυϑιη -- ἃ 30, 10 ἀπολοίμεϑα Γ ρμτ. Λ] 
ἀπολλοίμεϑα Γ᾽, ἀπολλύμεϑα Θ --- ΤΙ νόμοις Γ ΡΥ., νομίμοις οΟΥτ. 5 (ΞΞ- Θ Λ) --- χρῆσϑαι 

νομίμοις 001100, Θ Λ - --- 123 βουληϑείημεν οοἥα. Β, ΒΒ... σοττ. Πο. Β8. ΒΙ]. οἵ. Βαί(6Γ 80. 
Βτοπιὶ ἢ. 205 (ἀφ ΧΥ͂ΤΙ 69, ΧΙΧ 9371) οὐ δὰ Ῥηδς. ὃ 160 Ββ8. Ρ. ΧΧΤΙΝ 9: οἵπὶ ΤΥ ΠῚ8 

ΔΟΌ γον αία 21 Ἰοοΐβ Ἰοσαίην ἴῃ Γι Ηἷβ ααΐπαμθ ΙΧ 90, ΧΥῚ 47, 51, ΧΥΤῚ 69, ΧΙΣ 218 

σοηέγα οὐ. γοϑεϊ θη ογαῖ; στο] αὶ βαπὶ ἀποσταίημεν ΧΥ͂Ϊ 51, καταγνοίημεν 

ΧΥῚ ΤῸ (οοπίγα εἰδεῖμεν ΧΙΣ 271), καταγνοίητε {Π 65. πεισϑείητε ΥἹ 16 --- ξ 9], 

14 μὲν] μίαν Θ -- 15 αἴτιον (εἶναι) ΘΑς --- νομίση Θ -- παρεσκεύασαν Θ -- 
11 κινδύνων καὶ τῶν οπι.. Θ -- 8 92, 19. οὐ] οὐδὲ Θ --- 30 ἔχει ὁμοίαν (1..) Φ01106. 

Θὴς ἢο. --- 32 καὶ μαχροβιωτάτους εἶναι ΘΟ]]ο.. Θ Λ ς θο. -- 38 κατέλειξαν ΓΡΓ. 

τες κατέδειξαν Θ Λ ργ. Ὗ Α. Ὁ. 84.] κατέδειξεν , Λςῳ Μ. ΑΙὰ. δι,1.,, β6ᾷ οἵ, σοηΐχα- 
Τὶ πὶ τοῖς μὲν σώμασιν ἐξεῆρον, 
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ζητῆσαι δύναται. καὶ τοὺς μὲν πρεσβυτέρους ἐπὶ τὰ μέγιστα τῶν πρα- 98 
396 γμάτων ἔταξαν, τοὺς δὲ νεωτέρους ἀμελήσαντας ᾿᾿ὶ τῶν ἡδονῶν ἐπ᾽ ἀστρο- 

λογίᾳ καὶ λογισμοῖς καὶ γεωμετρίᾳ διατρίβειν ἔπεισαν, ὧν τὰς δυνάμεις 
οἱ μὲν ὡς πρὸς ἔνια χρησίμας ἐπαινοῦσιν, οἱ δ᾽ ὡς πλεῖστα πρὸς ἀρετὴν 
συμβαλλομένας ἀποφαίνειν ἐπιχειροῦσιν. 

((.) Μάλιστα δ᾽ ἄξιον ἐπαινεῖν καὶ ϑαυμάζειν τὴν εὐσέβειαν αὐτῶν 94 
χαὶ τὴν περὶ τοὺς ϑεοὺς ϑεραπείαν. ὅσοι μὲν γὰρ σφᾶς αὐτοὺς οὕτω 

Ὁ χατεσχημάτισαν, ὥστ᾽ ἣ κατὰ σοφίαν ἢ κατ᾽ ἄλλην τιν᾽ ἀρετὴν ὑπολαμ- 
βάνεσϑαι μειζόνως ἢ κατὰ τὴν ἀξίαν, οὗτοι μὲν βλάπτουσι τοὺς ἐξαπα- 

10 τηϑέντας ὅσοι δὲ τῶν ϑείων πραγμάτων οὕτω προέστησαν, ὥστε καὶ 

τὰς ἐπιμελείας χαὶ τὰς τιμωρίας δοκεῖν εἶναι μείζους, οἱ δὲ τοιοῦτοι 

πλεῖστα τὸν βίον τὸν τῶν ἀνθρώπων ὠφελοῦσιν. χαὶ γὰρ τὴν ἀρχὴν 9ὅ 
οἱ τὸν φόβον ἡμῖν ἐνεργασάμενοι τούτων, αἴτιοι γεγόνασι τοῦ μὴ παν- 
τάπασι ϑηριωδῶς διαχεῖσθαι πρὸς ἀλλήλους. ἐκχεῖνοι τοίνυν οὕτως 

ἁγίως περὶ ταῦτα καὶ σεμνῶς ἔχουσιν, ὥστε καὶ τοὺς ὅρχους πιστο- 

τέρους εἶναι τοὺς ἐν τοῖς ἐχείνων ἱεροῖς ἢ τοὺς παρὰ τοῖς ἄλλοις καϑ- 

εστῶτας, καὶ τῶν ἁμαρτημάτων ἕχαστον οἴεσθαι παραχρῆμα δώσειν 
δίχην, ἀλλ᾽ οὐ διαλήσειν τὸν χρόνον οὐδ᾽ εἰς τοὺς παῖδας ἀναβληϑή- 

σεσϑαι τὰς τιμωρίας. καὶ ταῦτ᾽ εἰκότως δοξάζουσιν ᾿ πολλὰς γὰρ αὐτοῖς 386 

20 καὶ παντοδαπὰς ἀσχήσεις τῆς ὁσιότητος ἐχεῖνος κατέστησεν, ὅστις καὶ 

:- 

Ω 

" υ: 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 28, λογισμοῖς "Ἤδτρ. 8. Υ. λογισμός (δυ1ἃ.) ---- ὃ 260. ὅστις 

καὶ τῶν ζῴων... ἐνομοϑέτησεν ΒΑ 178, 10. 

ΑΡΡΑΞΒΑΤΌΘΒ] 1 δύναται ζητῆσαι (0110ο. ΘΛ ς --- 8 38, μέγιστα τῶν πραγ- 
μάτων Γρτ.] βέλτιστα Γ πῃηρ. (γρ.) 5 ΘΛς -- 3 ἔταξαν Γρ τ. Β. ΒΒ. Β8.} ἔταξεν ἔτ, 
ΒΙ. --- ἔταξε ΘΛ -: ἱπίο!]δροηί βαπὶ βδοθγάοίθβ, 4 γα πὶ Ρἰο 85 ἴῃ 5648. μα 
-- ἐπ ἐν ΘΛςε ἢο. --- 8 καὶ γεωμετρίᾳ καὶ λογισμῷ 60}10ο. Θ οἵ, Ηδτρ. --- ἔπεισαν 
Γι. Β. ΒΒ. Β8.] ἔπεισεν Γ, Θ Λ - ΒΙ. --- 4 ἔνια Γ ρΥ. ΒΒ. Β].] ἕτερα Γ΄ τημ. 3 Θ Λ -ς Β. Β5. 
- χρησίμας ΓΘ: Ἰδοίΐο πον] χρησίμους Λ 644. βορὰ οἵ, ΧΙ 13, ΧΙΝ 40, ΧΙΧ 268, 

ΧΧΙ 9, 198, 6ρ. ΤΡ 9, ΥἹ 5 --- πλεῖστον ΘΛς .«-- ὶ 34. 6 ἄξιον μοβί, εὐσέβειαν αὐτῶν 

(ΟἸΪος, ΘΛᾺς -- 8 φιλοσοφίαν ΘΛςε --- 9 οὗτοι μὲν Γ (οἱ, 0.}} οὕτω Θ, οὔτοι Λς -- 

11 δοκεῖν εἶναι μείζους (86}]. ἢ εἰσιν) Γ] χείμενον τῶν συμβαινόντων ἴῃ πηρ. τς, αυοά δἀά. 

ΒΞ. Β5. (δὰ Αὐϑορ. ῥ. 402), εἶναι δοκεῖν τῶν συμβαινόντων Θ, εἶναι δοκεῖν ἀκριβεστέρας 

τῶν συμβαινόντων ἡ ς Β]. βορὰ οἵ. ρτδοΐδί, ο. ΠῚ (οἱ Εὺμγ 1908 μ. 460) --- 12 τὸν 

τῶν] τὸν οι. Θ --- τὸν τῶν ἀνθρώπων βίον Λ-ς -- 38, 18 ἐργασάμενοι ἡ ς -- 

Β ἴῃ πιᾳ. δηΐθ τούτων Γ ̓ Γ. --- τούτων αἴτιοι Γ (βοἰ!. τῶν ϑείων πραγμάτων) δι. Α. 84.] 

αἴτιος τούτων Θ ΛΜ. ΑἸ... τοῦτον αἴτιοι ΄. Β. (10 δαἀοηά.) Δ. δέγ. Π{γ. 240 Β]. -- 

1ὅ καὶ σεμνῶς περὶ ταῦτα οοἸίος. ΘΛ ἢο. --- [6 παρ᾽ ἄλλοις καϑεστηκότας ΘΛεΕ 

οἵ, Β8. δά Ατϑορ. Ρ. 88,90 Βαΐϊου δά Ῥπερ. Ρβ.ὕἿΣ --- 17 τῶν Γρῃ., τῶν (ἄλλων) 

Γ.Θ -- 18 διαλύσειν Θ᾽ --- χρόνον ΓΡΥ. (801]. αὑτῶν γ6] τὸν καϑ' αὑτοὺς οἵ. ΥΠΙ 
44, ΧΥῚ 98; χρόνος ΔΌΒοΟΙαΐα οἰΐδιῃ ΧΙΠ 84, ΧΧῚ 251, οἵ, ΧΗ 19, ΧΙΣ 1069)}} 
(παρόνταν χρόνον ς΄ Θ Λ οἀὰ, --- 36. 90 ὁσιότητος Γ οἵ, ΟΟΌ, ΥἹ, Ρ. 8] ϑαειότητος ΘΛ. 



88 ΙΧ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (11) 

τῶν ζῴων τῶν παρ᾽ ἣμῖν χαταφρονουμένων ἔστιν ἃ σέβεσϑαι καὶ τιμᾶν 

ἐνομοϑέτησεν, οὐχ ἀγνοῶν τὴν δύναμιν αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἅμα μὲν ἐϑίζειν 
οἰόμενος δεῖν τὸν ὄχλον ἐμμένειν ἅπασιν τοῖς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων παραγ- 

91 γελλομένοις, ἅμα δὲ βουλόμενος πεῖραν λαμβάνειν ἐν τοῖς φανεροῖς, 

ἥντινα περὶ τῶν ἀφανῶν διάνοιαν ἔχουσιν. ἐνόμιζεν γὰρ τοὺς μὲν τού- 
τῶν ὁλιγωροῦντας τυχὸν καὶ τῶν μειζόνων χαταφρονήσειν, τοὺς δ᾽ ἐπὶ 

πάντων ὁμοίως ἐμμένοντας τῇ τάξει βεβαίως ἔσεσθαι τὴν αὑτῶν εὐσέ- 
βειαν ἐπιδεδειγμένους. 

98 (ια΄.) Ἔχοι δ᾽ ἄν τις μὴ σπεύδειν ὡρμημένος πολλὰ καὶ ϑαυμαστὰ 
περὶ τῆς ὁσιότητος αὐτῶν διελθεῖν, ἣν οὔτε μόνος οὔτε πρῶτος ἐγὼ 
τυγχάνω χκαϑεωραχώς, ἀλλὰ πολλοὶ χαὶ τῶν ὄντων χαὶ τῶν προ- 

γεγενημένων, ὧν καὶ Πυϑαγόρας ὁ Σάμιός ἐστιν᾽ ὃς ἀφικόμενος εἰς 
Αἴγυπτον καὶ μαϑητὴς ἐχείνων γενόμενος τὴν τ᾽ ἄλλην φιλοσοφίαν 
πρῶτος εἰς τοὺς Ἕλληνας ἐκόμισεν, χαὶ τὰ περὶ τὰς ϑυσίας χαὶ τὰς 

ἁγιστείας τὰς ἐν τοῖς ἱεροῖς ἐπιφανέστερον τῶν ἄλλων ἐσπούδασεν, ἡγού- 
μενος, εἰ καὶ μηδὲν αὑτῷ διὰ ταῦτα πλέον γίγνοιτο παρὰ τῶν ϑεῶν, 

89 ἀλλ᾽ οὖν παρά γε τοῖς ἀνθρώποις ἐκ τούτων μάλιστ᾽ εὐδοχιμήσειν. ὅπερ 
αὐτῷ καὶ συνέβη τοσοῦτον γὰρ εὐδοξίᾳ τοὺς ἄλλους ὑπερέβαλεν, ὥστε 
χαὶ τοὺς νεωτέρους ἅπαντας ἐπιϑυμεῖν αὐτοῦ μαϑητὰς εἶναι, καὶ τοὺς 

πρεσβυτέρους ἥδιον ὁρᾶν τοὺς παῖδας τοὺς αὑτῶν ἐκείνῳ συγγιγνομένους 
ἢ τῶν οἰχείων ἐπιμελουμένους. καὶ τούτοις οὐχ οἷόν τ᾽ ἀπιστεῖν ἔτι 
γὰρ καὶ νῦν τοὺς προσποιουμένους ἐχείνου μαϑητὰς εἶναι μᾶλλον σιγῶν- 
τας ϑαυμάζουσιν ἢ τοὺς ἐπὶ τῷ λέγειν μεγίστην δόξαν ἔχοντας. 

80 ([(΄.) Ἴσως ἂν οὖν τοῖς εἰρημένοις ἀπαντήσειας, ὅτι τὴν μὲν 

χώραν χαὶ τοὺς νόμους καὶ τὴν εὐσέβειαν, ἔτι δὲ τὴν φιλοσοφίαν ἐπαινῶ 
τὴν Αἰγυπτίων, ὡς δὲ τούτων αἴτιος ἦν, ὃν ὑπεϑέμην, οὐδεμίαν ἔχω 
λέγειν ἀπόδειξιν. (ιγ΄. Ἐγὼ δ᾽ εἰ μὲν ἄλλος τίς μοι τὸν τρόπον τοῦ- 
τὸν ἐπέπληττεν, ἡγούμην ἂν αὐτὸν πεπαιδευμένως ἐπιτιμᾶν ̓  σοὶ δ᾽ οὐ 

81 προσήῆχει ταύτην ποιεῖσθαι τὴν ἐπίληψιν. βουληϑεὶς γὰρ Βούσειριν 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒΙ 1 ὑμῖν Λρτ,, οοΥγ, 1 -α ὃ δεῖν οἰόμενος (Ο]1ος. Θ --- ἅπασιν 
ἐμμένειν ΟΟἸΪος. Θ Λς -- ἃ 37, ὃ ἔχωσιν Θ Λ΄ (οἷ. οοττ. (.) - 6 ὁμολογοῦντας θ “-- 

τυχὸν Γ ρΓ.7 τυχὸν (ἄν) Γ, ΘΛε --- 1 βεβαιώσασθαι ΘΛ (ἀρρμοηα.) -- ἃ 38. 9. ϑαυ- 
μαστὰ] μεγάλα ΘΛς οἵ. Β5. δὰ Ατϑορ. Ρ. 116 -- 12 σάμιος (εἷς) ἐστιν ἧς -- 
14 τὰ] τὰς Θ ΛΝ. ΑἸα. Υ΄. --- ϑυσίας {τ2) ἃ ς βεα οἵ, ΕἼΤ μ᾿. 335 --- 16 πλεῖον 

ΘΛΟΕΡο. -- 11 ἀλλ᾽ οὖν] ἀλλ:θλς -- β8βὶ 39. 39] ἐπιμελουμένους Γ ῥτ, Λ, ἐπιμε- 
λομένους Γ, Θ᾽ εἴ, δὰ 1| 49 --- ῶ8 ϑαυμάζομεν Θὴς -- ξ 30, 20 δὲ (καὶ) τὴν Λ ς 

-- 20 τὴν] τῶν Θὴς -- 29 ἐπίληφιν Εδίθοτς μ. 81 Ο, ΟΟ. ΥἹ, Ρ.. ὅ22 Ψδοοῦ 1814 
ΒΙ. οὔ ΧΥΠΙῚ 61, ΧΧῚ 150] ὑπόληψιν ΓΘᾺ ρα. δῖ ΒΙ]. (ΕὙΟ ΡΟ υ- ΘΟ ΌΔΙΘΥ 

Ρ. 897): 564 ὑπολαμβάνειν -α τοβροῃάθγα (ογα 06 πὶ ΘΧΟΙΡΟΓΘ) ἃ}. ἰβοῦῦ, ἢ ὰ8- 

αυδπ) --- 8 81. βούσεριν Γ ρτ., βούσειριν ΘΟΟΥ̓Τ, 3] βούσιριν Γ, ΘΛ ἀά. 

ων: 

ῖο 

457 

[-: 

Ὀ 

25 



ΒΟΥΣΕΊΙΡΙΣ 89 

ἀ εὐλογεῖν προείλου λέγειν, ὡς τόν τε Νεῖλον περὶ τὴν χώραν περιέρρηξεν 
χαὶ τῶν ξένων τοὺς ἀφικνουμένους ϑύων χατήσϑιεν ὡς δὲ ταῦτ᾽ ἐποί- 

σεν, οὐδεμίαν πίστιν εἴρηχας. καίτοι πῶς οὐ χαταγέλαστόν ἐστιν 
ταῦτα παρὰ τῶν ἄλλων ἀπαιτεῖν, οἷς αὐτὸς μηδὲ κατὰ μιχρὸν τυγχά- 

δ νεις χεχρημένος; ἀλλὰ τοσούτῳ πλέον ἡμῶν ἀπέχεις τοῦ πιστὰ λέγειν, 83 
ὅσον ἐγὼ μὲν οὐδενὸς αὐτὸν αἰτιῶμαι τῶν ἀδυνάτων ἀλλὰ νόμων καὶ 

6 πολιτείας, αἵπερ εἰσὶ πράξεις τῶν ἀνδρῶν τῶν καλῶν χἀγαϑῶν᾽ σὺ δὲ 

τοιούτων δημιουργὸν ἀποφαίνεις, ὧν οὐδέτερον οὐδεὶς ἂν ἀνθρώπων 
ποιήσειεν, ἀλλὰ τὸ μὲν τῆς τῶν ϑηρίων ὠμότητος, τὸ δὲ τῆς τῶν ϑεῶν 

10 δυνάμεως ἔργον ἐστίν. ἔπειτ᾽ εἰ χαὶ τυγχάνομεν ἀμφότεροι ψευδὴ 88 
998 λέγοντες, [ ἀλλ᾽ οὖν ἐγὼ μὲν χέχρημαι τούτοις τοῖς λόγοις, οἴσπερ χρὴ 

τοὺς ἐπαινοῦντας, σὺ δ᾽ οἷς προσήχει τοὺς λοιδοροῦντας᾽ ὥστ᾽ οὐ μόνον 

τῆς ἀληϑείας αὐτῶν, ἀλλὰ καὶ τῆς ἰδέας ὅλης, δι᾿ ἧς εὐλογεῖν δεῖ, φαίνει 

διημαρτηχώς. 

1 (.85..) Χωρὶς δὲ τούτων εἰ δεῖ τῶν σῶν ἀπαλλαγέντας τὸν ἐμὸν 84 

λόγον ἐξετάζειν, οὐδεὶς ἂν αὐτῷ δικαίως ἐπιπλήξειεν. εἰ μὲν γὰρ ἄλλος 

τις ἦν φανερὸς ὃ ταῦτα πράξας, ἀγώ φημι γεγενῆσϑαι δι᾽ ἐχεῖνον, ὁμο- 

Ὁ λογῶ λίαν εἶναι τολμηρός, εἰ περὶ ὧν ἅπαντες ἐπίστανται, περὶ τούτων 
μεταπείϑειν ἐπιχειρῶ. νῦν δ᾽ ἐν χοινῷ τῶν πραγμάτων ὄντων καὶ 8ὅ 

0 δοξάσαι δέον περὶ αὐτῶν, τίν᾽ ἄν τις τῶν ἐχεῖ καϑεστώτων ἐχ τῶν 

εἰχότων σχοπούμενος αἰτιώτερον εἶναι νομίσειεν ἢ τὸν ἐχ Ποσειδῶνος 
μὲν γεγονότα, πρὸς δὲ μητρὸς ἀπὸ Διὸς ὄντα, μεγίστην δὲ δύναμιν τῶν 

χαϑ'᾽ αὑτὸν χτησάμενον χαὶ παρὰ τοῖς Ἕλλησιν ὀνομαστότατον γεγενη- 
ὁ μένον; οὐ γὰρ δή που τοὺς ἁπάντων τούτων ἀπολελειμμένους προσήχει 
ἢ μᾶλλον ἢ ᾿χεῖνον τηλιχούτων ἀγαϑῶν εὑρετὰς γενέσϑαι. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 85. τὸν ἐκ Ποσειδῶνος μὲν γεγονότα χτ τοΒρ. Ῥγοὶομ. δὰ 
Ασιϑια, Ῥπδίῃ. Ρ. 144,11 Ὁ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΠΒΊ 3. εἰσαφικνουμένους (ὁπ. ϑύων) Λ ς 868 οἵ. ὃ 1 --- 4. μὴ ΓρΓ,, 

μηδὲ οοττ. 3 -- χεχρημένος τυγχάνεις (ΟἸ]0οο. ΘΛ ς ἢο. -- 8ἐ 83, 5. τοσοῦτον 
Θ ΛΜ. ΑἸὰ. 8ι. -- Ἰ ἢ ἀγαϑῶν Θ --- 8 τοιοῦτον Θ -- Οἂἄν οαι. (Δηΐ6 ἂν ϑρώπων) 

Γντ., δα. ὃ --- 8 38... 10 ψευδῆ Γρτ.] {τὰ ψευδῆ Γι ΘΛε --- 11 τούτοις χέχρημαι 

ΘΟ 1]οο. ΘΛς-Ε θο. ἤβοῃ. Ρ. 11 -- 18 φαίνει ΓρΓΙ.) φαίνη θΘὴς ἢο. -- βὶ 84. 
15 ἀπαλλαγέντας Γ:’ Ἰοοῖίΐο ποῦ} ἀπαλλαγέντα ΘᾺ οἀα. --- 16 ἐπιπλήξειδν Γ ρτ,.) 
ἀπιστήσειεν Γτημ. (γρ) 5 Θὰὴς -- 1 ἀγώ Γ γγ. οἵ. ΧΙ 62, ΧΧῚ 8] ἃ ἐγώ Γ πιρ. 
4 Λς-ε, οἷα ἐγὼ {2ὲ) Θ --- γενέσθαι Θ᾽ --- 18 ἐπίστασϑε αἱ νἱὰ. ΓργΥ., ἰπ Γαδ. ΟΟΥΓ, 2 

-- ἃ 80, 38 ἕλλησιν ΓΒ. Βαῖΐζογ (ΠΙἀοἱ.) οἵ, δέν, ΠῚ ῥ. 406 η.] ἄλλοις Θ Λ-ς ΒΒ. Β8. 
(44 Ατθορ. Ρ. 810) ΒΙ]. Βοοκ ῥ. 14: Βιιβίτίβ ἃ ΟΥ̓ ΘΟΟΤ ἃ πὰ ΡΟΘΙΐΪΒ οἵ ἸΟΡΌΣΓΑΡἢἾ8 

σΘΙΘὈταΐυβ ογαὶ οἵ, ΗΠΠ]ΘΥ ν. Οδουίσ ησθη ἀρ. ῬΘΌΪΥ- Δ Ἰββονα Ἐπογοῖ. ΠΡ. 1014} 

-α 24. ἅπασι τούτοις Θὴς --- 25 ἣ ἐκεῖνον ἧς οἵ, Β8. ὦ ΑΥ̓ΘΟΡ. ΡἈ. 408 --- τηλι- 
κοῦτον Γ ῬΓ., ΟΟΥΤ. 3 -- εὐεργέτην Θ Λς --- γεγενῆσϑαι Λς-, 
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86 (ιε΄.) Καὶ μὲν δὴ καὶ τοῖς χρόνοις ῥᾳδίως ἄν τις τοὺς λόγους τοὺς 
τῶν λοιδορούντων ἐκεῖνον ψευδεῖς ὄντας ἐπιδείξειεν. οἱ γὰρ αὐτοὶ τῆς 

τε Βουσείριδος ξενοφονίας χατηγοροῦσιν χαί φασιν αὐτὸν ὑφ᾽ ἩἫραχλέ- 
81 ους ἀποθανεῖν ὁμολογεῖται δὲ παρὰ πάντων τῶν λογοποιῶν, Περσέως 

τοῦ Διὸς χαὶ Δανάης Ἡραχλέα μὲν εἶναι τέτταρσιν γενεαῖς νεώτερον, 

Βούσειριν δὲ πλέον ἢ διαχοσίοις ἔτεσι πρεσβύτερον. καίτοι τὸν βουλό- 
μενον ἀπολύσασϑαι τὴν ὑπὲρ ἐχείνου διαβολὴν πῶς οὐχ ἄτοπόν ἐστιν 
ταύτην τὴν πίστιν παραλιπεῖν, τὴν οὕτως ἐναργῇ καὶ τηλικαύτην δύνα- 

88. μιν ἔχουσαν; (ις΄.) ᾿Αλλὰ γὰρ οὐδέν σοι τῆς ἀληϑείας ἐμέλησεν, ἀλλὰ 
ταῖς τῶν ποιητῶν βλασφημίαις ἐπηχολούϑησας, οἱ δεινότερα μὲν πεποι- 
ηχότας καὶ πεπονϑότας ἀποφαίνουσιν τοὺς ἐκ τῶν ἀϑανάτων γεγονότας 

ἢ τοὺς ἐχ τῶν ἀνθρώπων τῶν ἀνοσιωτάτων, τοιούτους δὲ λόγους περὶ 
αὐτῶν τῶν ϑεῶν εἰρήκασιν, οἵους οὐδεὶς ἂν περὶ τῶν ἐχϑρῶν εἰπεῖν 

τολμήσειεν᾽ οὐ γὰρ μόνον χλοπὰς χαὶ μοιχείας καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις 

ϑητείας αὐτοῖς ὠνείδισαν, ἀλλὰ καὶ παίδων [] βρώσεις καὶ πατέρων ἐχτο- 
μὰς καὶ μητέρων δεσμοὺς χαὶ πολλὰς ἄλλας ἀνομίας χατ᾽ αὐτῶν ἐλο- 

89 γοποίησαν. ὑπὲρ ὧν τὴν μὲν ἀξίαν δίκην οὐχ ἔδοσαν, οὐ μὴν ἀτιμώ- 

ρητοί γε διέφυγον, ἀλλ᾽ οἱ μὲν αὐτῶν ἀλῆται καὶ τῶν καϑ᾽ ἡμέραν 

ἐνδεεῖς χατέστησαν, οἵ δ᾽ ἐτυφλώϑησαν, ἄλλος δὲ φεύγων τὴν πατρίδα 
χαὶ τοῖς οἰκειοτάτοις πολεμῶν ἅπαντα τὸν χρόνον διετέλεσεν, ᾿Ορφεὺς 

δ᾽ ὃ μάλιστα τούτων τῶν λόγων ἁψάμενος, διασπασϑεὶς τὸν βίον ἔτε- 
40 λεύτησεν᾽ ὥστ᾽ ἣν σωφρονῶμεν, οὐ μιμησόμεϑα τοὺς λόγους τοὺς ἐκεί- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 31, ὁμολογεῖται δὲ χτὲ γ6 5}. ΤΊΘΟ ρτόβγτη.: Βἢ. ὅτ, 11 

93 ὃρΡ -- τῶν λογοποιῶν ἬδτΡ. 8. ν. (δυϊά.; οἵ, ΑἸηοῃ. ἀ6 αἰἴοτ, Ρ. 90 δ δίοκ., 

ΜΟΘΙΒ 8. ἡ... ΤΠοπ,. Μαρ. Ρ. 324,11 ἘΣ) -- ὃ 38. οὐ γὰρ μόνον χλοπὰς κτέ οἵ,  ΑΓΓΟ 

ἂΡ. Αὐρυβίϊη, 6. οἰν ϊ, ἀοὶ ΥἹ 8,1 --- ξ 389. πλανῆται Ηρδγοῖ.. 8. ν. (δ ]ά.), 

ἈΡΡΑΒΑΤΙ 5] 8 80. 8 τε οπι.. ΘΑς -- βουσείριδος Γ,1 βουσίριδος Γτ. οἱ 

4 ΘΛ οἀά. ---- ξενοφονίας Γργ.] ξενοχτονίας Γ πᾳ. (γρ) ὅ ΘΛΔς -- ὶ 87, ὅ τέτρασι 

Λς (δίς 0.) δὲ.. εὖ, ΧΧῚ 8, 361 (Γ) Ογδηθτί μ. 199 ἢ, 3 --- 6 βούσειριν [4] βούσιριν 

Γφτ. ΘΛ θαι. --- ἔτεσι] ἑτέροις Θ --- 1 διαλύσασθαι ΘΛος 5Βεα οἴ, δίτ. ΙΝ Ρ. 317 

-- τὴν ὑπὲρ Γ ΡΓ. οὗ δίτγ. ΙΝ ῥ. 311] τὰς ἴῃ ταϑ. 1 ΗΝ {. οοττ. Γς τὸ Θ, τὰς ὑπὲρ 
ὡς -- διαβολὴν ΓΡτ.] διαβολὰς ΓιΘΑὴς -- 8 88, 11 Τ' ἴῃ πιρ. δηΐθ γεγονότας 
ΓρΥ. -- 18 ὅσους Θ, οὺς ἡ ς -- ἂν οη!. Θ -- τολμήσειεν εἰπεῖν ΟΟ]Ϊοο. Θ ἡ ς 

)ο. --- 16 δεσμοὺς Γ μγτ. οὗ, ΡΙαῖ. ῬοΙῖς. ΠῚ ρ. 318 ΠὨ] συνουσίας Γ᾽ πῆρ. ης. ῬΓ. 
Θὴῆὴς --. κατὰ τούτων ἐλογοποίησαν Θ,, ἐλογοποίησαν κατὰ τούτων Λ-ς -- ὶ 89. 
18 ἀλῆται (βρίτί. ἴῃ γαβ. οουτγ. 9) Γ Πα. (Δ3ἀ Ῥᾶπορ. 8 44) 84.] πλανῆται ΘᾺ 

δβγοῖϊι. ς --- 19 κατέστησαν] γεγόνασιν Θ --- ἄλλος Γ ργ.] γρ. ἄλλος ἃ (ΞΞ πλη- 
ϑυντικῶς) ἴῃ τηρ΄ Γ,, ἄλλοι Γς ΘΛ ε --- φεύγων Γ ρτ.] φεύγοντες Γ, Θὴς -- 90 οἱ- 
χκείοις ΘΛς --- πολεμῶν Γ ρ᾽.] πολεμοῦντες Γ, Θὴς --- διετέλεσεν Γ ΡΓ.] διατέλεσαν 
Γ,ιΘὴὰς --- 91 τούτων τῶν] τῶν τοιούτων ΘΛς -- ὶ 40, 82 ἄν ΘΛς. 

ὧν 

ὑπ 

[1 
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γων, οὐδὲ περὶ μὲν τῆς πρὸς ἀλλήλους χαχηγορίας νομοϑετήσομεν, τῆς 
δ᾽ εἰς τοὺς ϑεοὺς παρρησίας ὀλιγωρήσομεν, ἀλλὰ φυλαξόμεϑα καὶ νομι- 
οὔμεν ὁμοίως ἀσεβεῖν τούς τε λέγοντας τὰ τοιαῦτα χαὶ τοὺς πιστεύον- 

τας αὐτοῖς. 

δ (ιζ΄) Ἐγὼ μὲν οὖν οὐχ ὅπως τοὺς ϑεούς, ἀλλ᾽ οὐδὲ τοὺς ἐξ ἐκχεί- 

ς νων γεγονότας οὐδεμιᾶς ἡγοῦμαι καχίας μετασχεῖν, ἀλλ᾽ αὐτούς τε 
πάσας ἔχοντας τὰς ἀρετὰς φῦναι χαὶ τοῖς ἄλλοις τῶν καλλίστων ἐπιτη- 

δευμάτων ἡγεμόνας καὶ διδασκάλους γεγενῆσϑαι. καὶ γὰρ ἄλογον, εἰ 

τῆς μὲν ἡμετέρας εὐπαιδίας εἰς τοὺς ϑεοὺς τὴν αἰτίαν ἀναφέρομεν, τῆς 
. 1ὸ δὲ σφετέρας αὐτῶν μηδὲν αὐτοὺς φροντίζειν νομίζοιμεν. ἀλλ᾽ εἰ μὲν 

ἡμῶν τις τῆς τῶν ἀνθρώπων φύσεως κατασταίη χύριος, οὐδ᾽ ἂν τοὺς 

ἁ οἰχέτας ἐάσειεν εἶναι πονηρούς ἐκείνων δὲ χαταγιγνώσχομεν, ὡς καὶ 
τοὺς ἐξ αὑτῶν γεγονότας περιεῖδον οὕτως ἀσεβεῖς καὶ παρανόμους ὄντας. 

χαὶ σὺ μὲν οἴει καὶ τοὺς μηδὲν προσήχοντας, Ἦν σοι πλησιάσωσιν, 

τὸ βελτίους ποιήσειν, τοὺς δὲ ϑεοὺς οὐδεμίαν ἡγεῖ τῆς τῶν παίδων ἀρετῆς 

ἔχειν ἐπιμέλειαν. καίτοι χατὰ τὸν σὸν λόγον δυοῖν τοῖν αἰσχίστοιν οὐ 
διαμαρτάνουσιν εἰ μὲν γὰρ μηδὲν δέονται χρηστοὺς αὐτοὺς εἶναι, χεί- 

6 ρους εἰσὶν τῶν ἀνθρώπων τὴν διάνοιαν, εἰ δὲ βούλονται μέν, ἀποροῦσι 
δ᾽ ὅπως ποιήσωσιν, ἐλάττω τῶν σοφιστῶν τὴν δύναμιν ἔχουσιν. 

20 (.η.) Πολλῶν δ᾽ ὄντων εἰπεῖν, ἐξ ὧν ἄν τις χαὶ τὸν ἔπαινον καὶ 

τὴν ἀπολογίαν μηκχύνειεν, οὐχ ἡγοῦμαι δεῖν μαχρολογεῖν᾽ οὐ γὰρ ἐπί- 
980 δειξιν τοῖς ἄλλοις ποιούμενος, ἀλλ᾽ || ὁποδεῖξαί σοι βουλόμενος, ὡς χρὴ 

τούτων ἑχάτερον ποιεῖν, διείλεγμαι περὶ αὐτῶν, ἐπεὶ τόν γε λόγον, ὃν συν- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 40. παρρησίας Ηδτρ. 8. ν. (δυἱ4., Ογᾶπῃ. ἀπ. Οχ. ἢΠ 498, 3). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒΙ 1 μὲν οπι. Θ --ἰ τῆς ἀλλήλων ΘΛε -- κατηγορίας ΘΛΗ. 
ΑἸὰ. δὲ, Ὁ. --- 2 παρρησίας ΓῬΓ., γρ. εὐσεβείας ἴῃ τη. 2 -- 8 ἀσεβεῖν Γ ρΥ.] γρ. 
πλημμελεῖν ἴῃ πιρ. 3, πἰο οπι. Θ Λ - --- τοιαῦτα (πλημμελεῖν) ΘΛ »Εο.--- ὶὶ 41. 6 ἀλλὰ 
τούς τε Θ ρμΓ., ἀλλὰ τούτους τα σοὐττ. 2 --- τὰς πάσας ἔχοντας (Ο]]οο. ΘΛ ς -- 

8 γενέσθαι ΘΛς -- 9 ἀναφέρομεν τὴν αἰτίαν οοἰϊος. Θ᾽ --- 10 νομίζομεν ΘΛ ςο. 
-- 8ὶ 45. 11 τις οι. Θ -- καταστῇ ΘΛΑς δ. Ὁ. -- [23 δὲ (οὐ) ΘΑς --- κατα- 
γανώσχοιμεν Γχ (ἀρροπᾺ.) Ὁ. --- καταγινώσχοιμεν Θ ἡ ς δηΐδ (, --- ὡς καὶ] εἰ ΘΑς 
- 18 περιιδεῖν Λ -- 14 ἄν ΘΛς --- ἣν συμπλησιάσουσιν Γ ρτ., ΟΟΥΓ. 9 --- 1Ὁ βελτί- 

στοὺς Θὴς -- ἡγεῖ Γργ17 ἡγῆ Γ, Θὴς ἢο. -- 8ὃἃ 48. 11 μὴδὲν δέονται Γ Γ. 
οὗ ΧΙΧ 1580 δέν, ΠΡ. 3401] γρ. βούλονται αὐ νἱά. ἴῃ τηρ. Γι, παπο ΘΥΘΒΌΙΩ; (βού- 
λονται) μὴδὲ δέονται ἴῃ ἰδχία (ΓΆ8.) Γς, μηδὲ βούλονται ΘΛ --- 19 ποιήσωσιν ΓΡΥ, 

Λ οὗ δὰ ΥἹ1 239] ποιήσουσιν Γ- Θ Βαίίον (Π͵άοϊ.) --- 8 44. 20 δὲ ὄντων Γ -- δ᾽ 

ὄντων Θ 8. οἵ. ΧΥ͂ 08, γ8Ὲ. ΧΠΠ 95. Β8.3} δ)᾽ὰ ΧΥ̓͂ 608 αθῦδυδι ρῥγαθίθυί. ΤΌΓΙῚ. 

Ρ. 33] δ᾽ ἐνόντων Λ οἀά. 6χο. Β8. --- εἰπεῖν ὁπι. Θ --- 23 συνέγραψας Γρτ. ΘΛ εοἀά. 
δχς, Β].] σὺ γέγραφας Γ πιρ. (γρ.) 2 ΒΙ].: Βεα σογγροίοτίβ 2 πη δίίοη 5 πῃ πδς αὐἱάθπὶ 

οΥδίΐοπθ ἐδηϊὶ δὰ δοβεϊηδηάδα οὗ, δ 1, 8, 1, 22,8, 88, 89, 40, 42, 49, 50, 

43 

48 

4“ 



92 ΙΧ. ΙΣΟΚΡΑ ΤΟΥ͂Σ (1) 

ἐγραψας, οὐχ ἀπολογίαν ὑπὲρ Βουσείριδος ἀλλ᾽ ὁμολογίαν τῶν ἐπι- 
40 χαλουμένων διχαίως ἄν τις εἶναι νομίσειεν. οὐ γὰρ ἀπολύεις αὐτὸν 

τῶν αἰτιῶν, ἀλλ᾽ ἀποφαίνεις ὡς χαὶ τῶν ἄλλων τινὲς ταὐτὰ πεποιήχασιν, 

ῥᾳϑυμοτάτην τοῖς ἁμαρτάνουσιν εὑρίσχων καταφυγήν. εἰ γὰρ τῶν μὲν 

ἀδικημάτων μὴ ῥάδιον εὑρεῖν, ὃ μήπω τυγχάνει γεγενημένον, τοὺς δ᾽ 
ἐφ᾽ ἑκάστοις αὐτῶν ἁλισχομένους μηδὲν ἡγοίμεϑα δεινὸν ποιεῖν, ὅταν 
ἕτεροι ταὐτὰ φαίνωνται διαπεπραγμένοι, πῶς οὐχ ἂν καὶ τὰς ἀπολογίας 

ἅπασιν ῥᾳδίας ποιήσαιμεν, καὶ τοῖς βουλομένοις εἶναι πονηροῖς πολλὴν 

460 ἐξουσίαν παρασχευάσαιμεν ; (ι:3..) Μάλιστα δ᾽ ἂν χατίδοις τὴν εὐήϑειαν 

τῶν εἰρημένων ἐπὶ σαυτοῦ ϑεωρήσας. ἐνθυμήϑητι γάρ᾽ εἰ μεγάλων 

χαὶ δεινῶν αἰτιῶν περὲ σὲ γενομένων τοῦτόν τις τὸν τρόπον σοι συνείποι, 
πῶς ἂν διατεϑείης; ἐγὼ μὲν γὰρ οἶδ᾽ ὅτι μᾶλλον ἂν αὐτὸν μισήσειας 
ἢ τοὺς κατηγοροῦντας. καίτοι πῶς οὐχ αἰσχρόν, τοιαύτας ὑπὲρ τῶν 

ἄλλων ποιεῖσϑαι τὰς ἀπολογίας, ἐφ᾽ αἷς ὑπὲρ σαυτοῦ λεγομέναις μάλιστ᾽ 
41 ἂν ὀργισϑείης; (χ΄.) Σχέψαι δὲ χἀχεῖνο καὶ δίελθε πρὸς αὑτόν. εἴ τις 

τῶν νῦν σοι συνόντων ἐπαρϑείη ποιεῖν, ἃ σὺ τυγχάνεις εὐλογῶν, πῶς 
οὖὗχ ἂν ἀϑλιώτατος εἴη καὶ τῶν ὄντων καὶ τῶν πώποτε γεγενημένων; 
ἄρ᾽ οὖν χρὴ τοιούτους λόγους γράφειν, οἷς τοῦτο προσέσται μέγιστον 

48 ἀγαϑόν, ἣν μηδένα πεῖσαι τῶν ἀχουσάντων δυνηϑῶσιν; (χα΄.) ᾿Αλλὰ 
γὰρ ἴσως ἂν εἴποις, ὡς οὐδὲ σὲ τοῦτο παρέλαϑεν, ἀλλ᾽ ἐβουλήϑης τοῖς 

φιλοσόφοις παράδειγμα καταλιπεῖν, ὡς χρὴ περὶ τῶν αἰσχρῶν αἰτιῶν 
χαὶ δυσχερῶν πραγμάτων ποιεῖσϑαι τὰς ἀπολογίας. ἀλλ᾽ εἰ καὶ πρό- 

τερον ἠγνόεις, ἡγοῦμαί σοι νῦν γεγενῆσϑαι φανερόν, ὅτι πολὺ ϑᾶττον 

ἄν τις σωϑείη μηδὲν φϑεγξάμενος ἢ τοῦτον τὸν τρόπον ἀπολογησά- 
49 μενος. καὶ μὲν δὴ καὶ τοῦτο δῆλον, ὅτι τῆς φιλοσοφίας ἐπικήρως 

διακειμένης καὶ φϑονουμένης, διὰ τοὺς τοιούτους τῶν λόγων ἔτι 
μᾶλλον αὐτὴν μισήσουσιν. [} 

(κβ΄) Ἣν οὖν ἐμοὶ πείϑῃ, μάλιστα μὲν οὐ ποιήσει τοῦ λοιποῦ 
πονηρὰς ὑποϑέσεις, εἰ δὲ μή, τοιαῦτα ζητήσεις λέγειν, ἐξ ὧν μήτ᾽ αὐτὸς 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΞΒΊ 1 βουσείριδος Γ᾽ μγτ. οἵ 23] βουσίριδος Γ᾽ σοτῖ, ταῦ. οἱ 4 ΘΛ 
οἀ. --- ἐγχαλουμένων ΘΛ ς -- βὶ 456. 2 ἀπολύσεις Θ -- 3. αἰτιῶν] ἁμαρτιῶν 

Θλὰὴς ---- ὃ μὴ] οὐ ΘΛς --- Β ῥᾳδίως Θ --- 9 κατασχευάσαιμεν Θὴς -- 8 40. 
11 γινομένων Γ ̓ Χ.. γενομένων σοτγ. ἰηΐ. Βοτῖ. Β. ΒΒ. οἵ( Κ᾿ μ. 8711 ΕᾺΠΙΓ δηϊπιδᾶν. 

Ρ. 49 00]]. γ8. ΧΧΥ 18 Κοὶὶ ΑἹ ν. 138] γεγονυιῶν Θ Λ-Β8. (ᾧ. ΧΧΧΙΧ 16) ΒΙ. 
-- τούτων Θ -- σοι τὸν τρόπον (01]0ο. ΘΛΕ -- 123 γὰρ ὁπ. ΘΛεΕ -- (πολὺ) 
μᾶλλον ὡς -- ἂν οηη. ΘΛςΕ -- 8ἐ 47. 16 νῦν οἵη. ΘΛ ξΞ Β8. ΒΙ. --- 18 συγγράφειν 

Θῆς -- ᾷ 48. 23 ἡγοῦμαί Γ: Ἰοοῦο πον] οἶμαί Θ Λεαά. --- γενήσεσθαι Θ -- 
ἃ 49. 96 λόγων] ἀγώνων Θ -- 217 μισοῦσιν Λ -- 28 μοι Θὴς --- ποιήσει δέν. ΠῚ 

Ρ. 14 Β5, Βε. (ρ. ΧΧΧΤΙ 10) Οοῦ. ΝΙ, Ρ. 2603. Β].] ποιήσεις οοὐά. φ Β, 

ὡν - 
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ὧν 

ΠΡῸΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ο3 

χείρων εἶναι δόξεις μήτε τοὺς μιμουμένους λυμανεῖ μήτε τὴν περὶ τοὺς 

λόγους παίδευσιν διαβαλεῖς. (χγ΄.) Καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἰ μηδέν σοι δῦ 
προσήγχων οὕτω προχείρως ἐπιχειρῶ σε νουϑετεῖν᾽ ἡγοῦμαι γὰρ οὐ τῶν 

οἰχειοτάτων, ἀλλὰ τῶν πλεῖστ᾽ εἰδότων χαὶ βουλομένων ὠφελεῖν ἔργον 

εἶναι περὶ τῶν τοιούτων συμβουλεύειν. 

Χ. 

ΠΡῸΣ ΔΗΜΟΝΙ͂ΚΟΝ (Ὁ. 

(α΄) Ἔν πολλοῖς μέν, ὦ Δημόνιχε, πολὺ διεστώσας εὑρήσομεν 

τάς τε τῶν σπουδαίων γνώμας χαὶ τὰς τῶν φαύλων διανοίας, πολὺ δὲ 

μεγίστην διαφορὰν εἰλήφασιν ἐν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνηϑείαις ̓  οἵ μὲν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] 81. Ἕν πολλοῖς μὲν... (ξ 3) κληρονομεῖν τοροτ. Οογίηΐῃ.: 

ΕΠ. αν. ΝΠ 1399 Ὑ; τοβρ. Ἡθυιομ. π᾿ μεϑ. δειν,: ΕΠ, τ. ἢ 446, 38 54. ὃν -- Ἐν 
πολλοῖς μὲν͵. ἐξαλείψειεν Αποηγιη. Ῥτοϊορ.: ΕΠ. τ. ΥΠ1 69, 29 βᾳ. Ὗ τξ Μᾶχ. 

ΡΙδμπα. ἴῃ Ηδγιπος. εὗρ.: ΕΠι. αὐτο Υ 888 Ὁ .-.-. οἱ μὲν γὰρ... ἐξαλείψειεν ἔχο. 

Ια. 8.59; Οροτγρίά. ρΡ. 68 Β --- οἱ μὲν γὰρ χτὲ τόϑρ. Πίοηγϑβ. Δητίοσῃ, ορὶβί, 81 
Ρν. 309 ΗοτΟΠΟΓ; οἴ, ΤΉ ΔΙ οἰ 5 ἀἰοσίαπη 80. 5.00.1, 172 Η οἱ Ὠΐορ. [,δοτί, 1 81. 

ἈΡΡΛΕΑΛΤΙΒΊ] 1. δόξεις Γρι. δόξης σογγ, 9 (ἴῃ Πρ. 6ΓΆΒ. γρ., δῖηδ ἸοοίΙ0Π6) 

--- λυμανεῖ ΛΒ. 54. λυμαίντ ΓΡΥ,, λυμαίνη σοττ, 9, λυμανῇ Γ,Θ ς --- 3. διαβαλεῖς 

οὐ(, Ξε διαβαλες Γ ΡΥ. διαβάλης [,ῳ ΘΛ -- 8 ὅθ. ϑαύμαζε ΘΑὴς -- εἰ μηδέν Γ ΡΥ. 
νεώτερος ὧν (χαὶ Τογί. γΘΟΪΒ Π.) ἴῃ πηρ. δά, 3 -- α εἰ {νεώτερος ὧν καὶ) μηδὲν ΘΛ 

οἀἀ.: 566 οὗ Ῥγϑϑῖ. ο. Κ΄. δὰ οτδῖ., ἀθ ἴγ, οἵ. διὰ ὶ 44. --- ὃ προϑύμως Θ᾽ --- οὗ τῶν 
οἰκειοτάτων Γ ΡΓ.] πρεσβυτάτω(ν) οὐδὲ τῶν ἰῃ πη. δά. 2 -Ξξ οὗ {τῶν πρεσβυτάτων 
οὐδὲ) τῶν οἰχειοτάτων Θ ἡ οἠἀ: οἷ, Βιιρτᾶ --- Βούσειρις (ΡΓ., 6 Θγ5.) ΗΗ ΗΓ ΔΑΔΛ ΧΙ 

ἑλικώνιος : ἅμα [τοῖς ἑταίροις: ϑεοδώϊρωι καὶ εὐσταϑίωι ΒΈΠΒΟΓ, Γ, βούσιρις ΒΕ ΌΒΟΓΙ, 

Θ, βουσίριδος ἐγκώμιον 5. 050. Λ ΡΥ. τέλος τοῦ βουσίριδος ἐγκωμίου ΠΟΤῚ 4. 

οὐ. Χ: οοἀά, Γι, ΛΠ, ΣΥ (ἰπ Λ ζ0]]. 1---ά τ ὃ 1--46 ἀεὶ τὰς τέρ ἃ πιᾶπι 
γϑοθηΐ. 8866. ΧΙΠ.; ἀδβαπὶ ἴῃ Σ ὃ 14. τῶν περὶ τὸ σῶμα δ) ὃ 392 συμφέρῃ τὰς πρά- 
ξεις, ἴῃ Υ αὶ 14. ἄσχε: τῶν περὶ τὸ σῶμα δὰ ὃ 22 κἀκείνοις τοῖς ἀκούουσιν); ῬΆΡ. 

Βότγοὶ. (δ 18 ὁμοίως γὰρ δὰ ἤηθπὶ οΥ̓δί.) τ-  Ῥᾶρ; Ρᾶρ. Αὐροηίου, (δ᾽ 48 τυγ͵]χαϊνω 
τῶν} μὲν 86 χα]ίροντας ο]υίτως χαὶ των οὐ χρωμδνος τὴ δ τοὺς επι τὴν) --- 

Ῥαράτυ.; Ῥϑρ. ἈΠ ΠΟΥ. (δ. 48 μηδὲν δὲ͵ τῶν τυχοντῶω]ν δὰ 51 χρησιμίον] εἰρηκασιν) 

Ξε ΡΑΡΆΠΙΝ.; νϑυβίο γγίδοδ τς ΚΎΤΌΒ, 
ΠΡῸΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ ἱἴμεκον. Γ ϑίου. Οτοσον, ΡΙαθ. Α. Β. κ4.] ἰσοχράτους 

πρὸς δημόνικον παραίνεσις (παῤένεσις Π τοῦ.) ΛΠ τος, ΑἸ. Ἀν 1... Ος τὸ ἱσοχράτους 

ῥήτορος πρὸς δημόνιχον παραίνεσις Σ, ἰσοχράτους παραινέσεις πρὸς δημόνιχον Υ' 

Ηᾶτγρ. Υ. ἐπαχτὸς ὄρχος Ῥυΐβο. οὗ, ΚΘ! ΑΤ Ρ. 713 5ᾳ. -- 8ὶ 1. 1 μὲν οἵη. ΟΥ̓ ΒΟΥ. 

ῬΙΔπμ. --- εὑρήσωμεν Γ ρτ,, σοττ. αὐ νι, 4. -- 8 φαύλων! φίλων ΑΠΟΙΡΊΟΙΘυ, -- 

πολλὸϊ Σ --- 9 ἐν οι. Ρίδμμπα. --- τάϊς Σ τ-Ἔ τῇ Υ --- κατασχευαῖς Π, συνηϑείαϊς Σ 

τ συνηϑεία Υ΄ 



04 Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ () 

γὰρ τοὺς φίλους παρόντας μόνον τιμῶσιν, οἱ δὲ καὶ μαχρὰν ἀπόντας 
ἀγαπῶσιν, καὶ τὰς μὲν τῶν φαύλων συνηϑείας ὀλίγος χρόνος διέλυσεν, 

9 τὰς δὲ τῶν σπουδαίων φιλίας οὐδ᾽ ἂν ὁ πᾶς αἰὼν ἐξαλείψειεν. ἧἣγού- Ὁ 
μενος οὖν πρέπειν τοὺς δόξης ὀρεγομένους καὶ παιδείας ἀντιποιουμένους 
τῶν σπουδαίων ἀλλὰ μὴ τῶν φαύλων εἶναι μιμητάς, ἀπέσταλχά σοι ὁ 
τόνδε τὸν λόγον δῶρον, τεχμήριον μὲν τῆς πρὸς ὑμᾶς εὐνοίας, σημεῖον 
δὲ τῆς πρὸς Ἱππόνιχον συνηϑείας ̓  πρέπει γὰρ τοὺς παῖδας ὥσπερ τῆς 

ἃ οὐσίας οὕτω χαὶ τῆς φιλίας τῆς πατρικῆς χληρονομεῖν. (β΄) Ὁρῶ δὲ ο 

χαὶ τὴν τύχην ἡμῖν συλλαμβάνουσαν χαὶ τὸν παρόντα καιρὸν συναγω- 
νιζόμενον᾽ σὺ μὲν γὰρ παιδείας ἐπιϑυμεῖς, ἐγὼ δὲ παιδεύειν ἄλλους 10 
ἐπιχειρῶ, καὶ σοὶ μὲν ἀχμὴ φιλοσοφεῖν, ἐγὼ δὲ τοὺς φιλοσοφοῦντας 
ἐπανορϑῶ. ὅσοι μὲν οὖν πρὸς τοὺς ἑαυτῶν φίλους τοὺς προτρεπτιχοὺς 

4 λόγους συγγράφουσιν, καλὸν μὲν ἔργον ἐπιχειροῦσιν, οὐ μὴν περί γε τὸ 
χράτιστον τῆς φιλοσοφίας διατρίβουσιν ̓  ὅσοι δὲ τοῖς νεωτέροις εἰση- ἃ 
γοῦνται, μὴ δι’ ὧν τὴν δεινότητα τὴν ἐν τοῖς λόγοις ἀσχήσουσιν, ἀλλ᾽ 1τὉ 

ὅπως τὰ τῶν τρόπων ἤϑη σπουδαῖοι πεφυχέναι δόξουσιν, τοσούτῳ 
μᾶλλον ἐκείνων τοὺς ἀκούοντας ὠφελοῦσιν, ὅσον οἱ μὲν ἐπὶ λόγον παρα- 8 

χαλοῦσιν, οὗ δὲ τὸν τρόπον αὐτῶν ἐπανορϑοῦσιν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] τὰς μὲν τῶν φαύλων... ἐξαλείφειεν [δ᾽άογν, ῬοΙα5. ΓΝ 1602 

». 1248 Μίρηδ --- 8 2. δόξης... ἀντιποιουμένους ΒΑ 16], 1 --- ὃ 8. δρῶ δὲ καὶ... 
συναγωνιζόμενον ΒΑ 172, 80; 5010]. Ατἰβέορ. Αοἢ. 306 (δα 84] συλλαμβάνουσαν 

οἵ, δυϊά, ν. ξυλλαβεῖν, ᾿ἰΐοπὶ 1 ΘχΟ. πὰ. Ρ. 130, 1) --- σὺ μὲν γὰρ... ἐπανορϑῶ ΒΑ 
142, 94 --- ἐγὼ δὲ... ἐπανορϑῶ Μίδγοο]]. ἴῃ 501101. δὰ Ἠδγηιορ.: ἔπι. ατ. ΤΥ 198» 
11ῸῊ --- 8 4. ὅσοι δὲ... εἰσηγοῦνται ΒΑ 142, 231 (εἴ, Βυϊά. ν. εἰσηγούμενος). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒ] 1 γὰρ οἵβ. Εχον πη, αδογρί. --- μόνον οτ. ΕΧΟΥἸηὰ. -- 
δὲ καὶ] καὶ οπι. ΑΠΟΠΡτΟΙΘΩ. ΡΙδηυά.: ῬΑΓΙΒ. --- 2 καὶ τὰς μὲν] τὰς ΕΧΟΥ ἤΠηἅ. --- συνη- 

ϑείας ὁπ. Γ΄, διανοίας ΟΥ̓ΘρΡΟΥ. --- ὃ φιλίας οὁηι. ΒΟΥ. --- οὐδ΄ ἄν] οὐδ᾽ ΣΎ -ξ οὐδὲ 
ἄτορον, Εχονἰηᾶ. Οεοτγαίά. --- ἅπας (οπ|. δ) Π --- ἐξαλείψει ΕΧΟΥπα. -- 3. 

4 δόξῇς Σ-- 6 ἡμᾶς ΛΣ ἀτοροῖ: Μοηδο. ς (6χο. Α. 0.) ΟΥ̓! Ρ. 598 Β. 5έτ. ΠῚ ρ. 11 
00]]. ΧΙ 61, βορὰ οὗ δίγ. ΕΥ̓͂ ῥ.. 339 Βάμυμ!οίη 1842 μ. 885 βϑδῃάγβ (0]]. ΧΧῚ 281 
(βγγὰβ τες ΓῚ) --- εὐνοίας] φιλίας Λ ς, φιλίας ἱπἀ ποίαπ οἱ εὐνοίας Βυρταβοτί ρἐαπι Υ ΡΥ. 
- 8ὲ 8. 9 καὶ ουὌΥ ἸοχΥ  η. --- ξυλλαμβάνουσαν [,ΟΧΥἰη. --- παρόντα οἴη. Σ 

-- 10 παιδεύειν ἄλλους δ ἐγὼ δὰ (Ποπηοθοΐ.) οηι. ΒΑ --- ΤΙ καὶ σὺ ΛΠΥ ς (δβρά οἵ. 

Α. 6), καὶ οὖ Σ -- ἀκμὴν φιλοσοφεῖς ΛΠΎ ς, ἰΐθπιὶ 56 βυρτγαβοτίρίο ἡ (8. ἣν) οἱ 

ἰας (8. εἴς) Σ --- 12 μὲν γὰρ τοὺς προτρεπτικοὺς λόγους πρὸς τοὺς δαυτῶν φίλους 

ΘΟΠ1οο. ΣῪ --- 18 καλοῖς μὲν ἔργοις ΘΟΥΤ, Υω --- ἐπιχειροῦσιν ΓῬΥ. ΒΥΓΆΒ, ἐπιχει- 
ροῦσι (ποιεῖν) Γ᾽, (1..) Ο.. οὗ. ἀρροηὰ., ἐπιϑυμοῦσιν Υ̓ ̓ χ΄., ΘΠΟΥΤ, 3 --- ἃ 4, μὴν (δε) περὶ 

γ8 Σ, περὶ ὁπ|. Υ᾽ ΡΥ., ροβὲ γ8 8. υ. δα. 2 --- 14. τοῖς οἵη. Π --- ᾿ὃ ἀσχήσϑυσιν Σ --Ξ 

ἀσκήσωσιν Υ᾽ --- 16 δόξωσι ΛΙΣΥ --- τοσοῦτον Σ, τοσοῦτο Υ̓́ 8ροὰ οἵ, ϑ.ῃη. δὰ Ιοο. 
ΚαοΙ! ΑἹ Ρ. 141 -- 11 λόγον {μόνον ΛΠΣΥ͂ ϑγτὰβ οὐδ. ὀχο, Β. ΒΒ. Βοῃη.Σ -- 

18 δὲ (καὶ) ΛΠ ΣΥ͂ ϑγτβ ς: ἱπξογροϊδίϊοηθβ μόνον... καὶ 50] γτοβροῃάθηΐ, 
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ οῦ 

Διόπερ ἡμεῖς οὐ παράχλησιν εὑρόντες ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες ὅ 
μέλλομέν σοι συμβουλεύειν, ὧν χρὴ τοὺς νεωτέρους ὀρέγεσθαι χαὶ τίνων τα 
ἔργων ἀπέχεσϑαι χαὶ ποίοις τισὶν ἀνθρώποις ὁμιλεῖν χαὶ πῶς τὸν ἕαυ- 
τῶν βίον οἰκονομεῖν. ὅσοι γὰρ τοῦ βίου ταύτην τὴν ὁδὸν ἐπορεύϑησαν, 

οὗτοι μόνοι τῆς ἀρετῆς ἐφιχέσϑαι γνησίως ἐδυνήϑησαν, ἧς οὐδὲν χτῆμα 
σεμνότερον οὐδὲ βεβαιότερόν ἐστιν. χάλλος μὲν γὰρ ἢ χρόνος ἀνήλωσεν 6 
ἢ νόσος ἐμάρανεν, πλοῦτος δὲ χκαχίας μᾶλλον ἢ καλοχαγαϑίας ὑπηρέτης 
ἐστίν, ἐξουσίαν μὲν τῇ ῥᾳϑυμίᾳ παρασχευάζων, ἐπὶ δὲ τὰς ἡδονὰς τοὺς 

νέους παραχαλῶν ῥώμη δὲ μετὰ μὲν φρονήσεως ὠφέλησεν, ἄνευ δὲ 
ταύτης πλείω τοὺς ἔχοντας ἔβλαψεν, καὶ τὰ μὲν σώματα τῶν ἀσχούν- 
των ἐχόσμησεν, ταῖς δὲ τῆς ψυχῆς ἐπιμελείαις ἐπεσχότησεν. ἡἣ δὲ τῆς 
ἀρετῆς χτῆσις οἷς ἂν ἀχιβδήλως ταῖς διανοίαις συναυξηϑῇ, μόνη μὲν 
συγγηράσχει, πλούτου δὲ χρείττων, χρησιμωτέρα δ᾽ εὐγενείας ἐστίν, τὰ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ ὃ. διόπερ ἡμεῖς. συμβουλεύειν ΒΑ 112, 88 -- διόπερ 

ἡμεῖς... γράψαντες Ηδγρ. ν. παράχλησις (δία. ; οἵ, Πμοχ. πὰ, μ. 140,1, ΤΊοα. Μᾶρ. 

Ρ. 808, 4 κα) --- ὅσοι γὰρ τοῦ βίου... ἐδυνήϑησαν ΒΑ 138, 1 --- τοῦ βίου τὴν ὁδὸν 

ῬμῃοΟΘΌϑπμ.: ΕΠ. τ. ΠῚ 44 8ρΡ. --- οὔτοι μόνοι, .. ἐδυνήϑησαν ΒΑ 142, 28 (οἵ, 
ϑυϊά. ν. ἐφικέσθαι ἢ); ταβρ. ἔχο Ραγίβ, 8, [Β85}}}8}] ὁ. 1 --- ὃ 6. κάλλος μὲν γὰρ 

. ἐπεσχότησεν ἔχο, Ῥατγίϑ. 8; “ΒΑ511}18] ο. 8; τϑβρ. Ρ]υΐδτο. περὶ παίδων ἀγωγῆς 

ς. 8 (6 Ὦ) -- κάλλος μὲν γὰρ... νέους παρακαλῶν "Οφογρία. μ. 52, οἵ. μ. 88, 14 Β --- 
χάλλος μὲν γάρ... ἐμάρανεν νογίϊξ ΗΪΟΥΟΠΥΠ), σομηπι. ἴῃ ᾿βαίδτη ΧΙ 40 μῥ. 402) ἢ 

ΜΙμχηθ --- πλοῦτος δὲ... παρακαλῶν 5ίοῦ. 98, 34. Μ; Ιδἰάοτ, Ροὶαβ. ΠΠ 146 Ρ. 5918 
-- πλοῦτος δὲ. ὑπηρέτης ἐστίν "δγτίδη. ΠΠ 29 δυο: "βοραίογ: ΕΠ. ὅτ. ΤΥ 846 Ὗ; 

“ΑἸοίρητ. ορίβι. ὃ, 8: {Π γα ἀθ πη θῈ85, ΕΚ 7 ν. 78,11 δὲ ΤΥ 100 Ρ. 140,19 Ν᾽ ἀΒ0}}); 

ἽἜΠΒδΒ 157 ο. 35 --- ῥώμη δὲ. ἐπεσκότησεν δου. 58,10 Μ; Θδογαίά. :Υ͂ -- ῥώμη δὲ... 

ἔβλαφεν ΕἸΟΥΙ]. Βοΐ85. 1 0. 121; "[Β45}}}|8] ο. 18 --- 8. 1. ἢ δὲ τῆς ἀρετῆς... ἡγουμένη 

ἔχς, Ρατ8. 8; Βίοῦ. 1.15 Η; ΟΥἹΟΥ̓Π 18; Ορογμία. Ρ. 40 Β; "[Β88}}}8] ο.8: εὖ. Αραρροί, 

δὶ ᾿υδιϊηΐ δ. ο. 18 --- τὰ μὲν τοῖς... καϑιστᾶσα γογ ϊῖ ΟΠδΙ οἷα, 1 Ρ] Αι. τ. Ργοοθ.. 

(οὔ ΟΕ}, Ζο ἴδοι γ, ἵ, ὄβίοτγ. αγη. ΧΧΎΣ 1815 Ρ. 148,4); τοβρ. ιἴθδη. ορὶβί. 1088. 

ΑΡΡΑΒΝΑΤΙΒ] ἃ δ. δ᾽ ἀρετῆς (τοῦ) Σ, ἀρετῆς ττε Υ --- 6 ἐστιν οη. ἢ “-- 

Β 0, μὲν γάρ] ἀνθρώπινον ἀφδοτμία. --- νόσος ΣΥ Ζ--- ἀνήλωσεν Γρτ. Π τοῦ. (εἰ...) 

Α. Β. 54. οὐ ΧΠΕΘΟ, ΧΝΉ 01, ΧΥΤΠ 66, ΧΙΣ 118 υἱβ, αν. π8οῦ. Αἰ. Ρ.. 178, Οτόποιιὶ 

Ρ. 288 η. 8 οἱ 85. δὰ Αὐϑορ. μῥ. 138,188] ἀνάλωσεν [χω ΛΠ ρτ. ΣΎ Εχορδτσ. ς χα. ἡ -ῷΖὸ 
Οθογρίά., φαΐ 50]}5 σΟἸ]οοδὲ ἢ νόσος ἐμάρανεν ἣ χρόνος ἀνάλωσεν --- Ἴ χρόνος ΣῪ --- 

πλοῦτος ΕΧΟΡΑΓ. ΡΓ., πλούτου ΘΟΥΓ. --- χαχίας οἵη, ΕΧΟΡΆΓ, --- ἐστὶν ὑπηρέτης ΟΟἸΪΟΟ. 

ϑγγίδη. ϑοραῖ. --- 8 ἐξουσία μὲν τὴν ῥαϑυμίαν ἀδοτρία. --- 3. ῥώμη τε μετὰ ἘΧΟΡΑΓΙΒ., 

δὲ οπ)..Οδογρία,, ἰσχὺς μετὰ (οἴη. δὲ οἱ μὸν) ΕἸοΥ ΒΟΙΆ8. --- Ι0 πλέω ΕἸΟΥΒΟἾ585., πλέον 

Οεονμία, -- ἔβλαψεν Γ ρῥγ, οδἰζ, τῷὸ ϑγυγ8] ἐλυμήνατο Γ πῆρ. (γρ.) 5. Βαῖίογ (ἃ 

Ῥᾳηθρ. Ρ. ΧΥ) Β8. (60}}. δυῖϊάδ ν. λυμαινόμενον; ρτοῦ). Βαμα] δῖ 1842 Ρ. 885) 

Οϑο, Βα παγ5 --- μὲν ὁη). ΕἸΟΥΒΟΙΒΒ5. --- 11 ἐπασχότισεν Π ΣΎ ΕχΧΟΡΑτΙ8. Οδογρία, 
- 8 7. δὲ οὐ. ἀφογμῖα. -- 12 χτίσις Π μγ΄. (5. ν. σογγ, 1) ΟΥο --- ἀκίβδηλος ΟΥΟ 

-- μόνη μὲν] μόνη γὰρ ΕχΟΡατΓΙίβ., μόνιμον Οτίο --- 18 δὲ] μὲν Σ --- τὰ μὲν {γὰρ) 

Σ, (καὶ) τά μὲν Οθογρία, 

. 
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1 
ΧΥῚ 8ι., 
ΧΥ͂Π δῦ 

ΠῚ Χι ΘΕΟΔΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ (ἡ 

μὲν τοῖς ἄλλοις ἀδύνατα δυνατὰ χαϑιστᾶσα, τὰ δὲ τῷ πλήϑει φοβερὰ 
ϑαρσαλέως ὑπομένουσα, χαὶ τὸν μὲν ὄχνον ψόγον, τὸν δὲ πόνον ἔπαινον 
ἡγουμένη. ῥάδιον δὲ τοῦτο χαταμαϑεῖν ἐστιν ἔχ τε τῶν Ἡραχλέους 
ἄϑλων καὶ τῶν Θησέως ἔργων, οἷς ἣ τῶν τρόπων ἀρετὴ τηλιχοῦτον ἃ 

εὐδοξίας χαραχτῆρα τοῖς ἔργοις ἐπέβαλεν, ὥστε μηδὲ τὸν ἅπαντα χρόνον 5 
δύνασϑαι λήϑην ἐμποιῆσαι τῶν ἐχείνοις πεπραγμένων. 

(γ΄) Οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ τὰς τοῦ πατρὸς προαιρέσεις ἀναμνησϑεὶς 
οἰχεῖον χαὶ χαλὸν ἕξεις παράδειγμα τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ λεγομένων. οὐ γὰρ 
ὁλιγωρῶν τῆς ἀρετῆς οὐδὲ ῥᾳϑυμῶν διετέλεσε τὸν βίον, ἀλλὰ τὸ μὲν 
σῶμα τοῖς πόνοις ἐγύμναζεν, τῇ δὲ ψυχῇ τοὺς κινδύνους ὑπέμενεν. οὐδὲ ἢ 

τὸν πλοῦτον παραχαίρως ἠγάπα, ἀλλ᾽ ἀπέλαυε μὲν τῶν παρόντων ἀγα- 
ϑῶν ὡς ϑνητός, ἐπεμελεῖτο δὲ τῶν ὑπαρχόντων ὡς ἀϑάνατος. οὐδὲ 
ταπεινῶς διῴχει τὸν αὑτοῦ βίον, ἀλλὰ φιλόκαλος ἣν καὶ μεγαλοπρεπὴς 4 
χαὶ τοῖς φίλοις χοινός, καὶ μᾶλλον ἐθαύμαζεν τοὺς περὶ αὑτὸν σπουδά- 

ζοντας ἢ τοὺς τῷ γένει προσήχοντας. ἡγεῖτο γὰρ εἶναι πρὸς ἑταιρείαν 

πολλῷ χρείττω φύσιν νόμου χαὶ τρόπον γένους καὶ προαίρεσιν ἀνάγκης. 
ἐπιλίποι δ᾽ ἂν ἡμᾶς ὃ πᾶς χρόνος, εἰ πάσας τὰς ἐχείνου πράξεις κατα- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 8. οἷς ἢ τῶν τρόπων... ἐπέβαλεν 56}0]. ἰπ ϑορῇ. ΤΥδοῖ. 

111 (64. Ῥαράμθουβ.) --- ὃ 9. τὸ μὲν σῶμα. . ὑπέμενεν το5Ρ. Οποπιο]. ΒγΖ. 38 

(Βαγ. 32, Ῥᾷγ. 117) --- οὐδὲ τὸν πλοῦτον. ὡς ἀϑάνατος ἤΘΟΤΡ. Ῥατίβ. 152 --- ἀλλ᾽ 
ἀπέλαυε.... ἀϑάνατος ΒΑ 142. 30; Οφοτρία.: Ες οἵ, Ταοἰδῃ. πὶ ἀπί!ο]. Ῥαϊδῖ, Χ 26, 

ΚαΙθΟΙ ορίαυ. 6τ. 803, 3,5, Βίδη 5. ἀἰοία ιν ἃρ. δίο. 1,98 Η οἱ Πίος. ἴϑου, 1 21 

οὐ ΟΡ. Ῥατίβ, 864. -- ὃ 10. μᾶλλον ἐθαύμαζε... . προαίρεσιν ἀνάγκης Χο, ῬΔΓΙΙΒ, 

4, "[Β4511}15] ο. 12, 

ΑΡΡΑΒΑΤΌΘΒ] 1 χαϑιστῶσα ΛΠ ΣῪ 8ίο0}.: Μ' ἀφορᾷ. ς δηΐβ 0. --- 3 ὄχνον) 
ὅρχον Οφογρίά, --- πόνον] ψόγον ΕΧΟΡΑΥΒ. -- 8ὶ 8, 8 ἡραχλείων ΒΌΡΓΑΒΟΥΡίΟ 

χλέους Υ --- 4 οἷς τοῦ βίου ἀρετὴ (1..) ϑΟΠοΟΊΒορι, -- ὃ τοῖς ἔργοις ἐπέβαλλεν Π, 

ἐχαρίζετο ΒΟΠΟΙΒΌΡΙΙ. --- 6. ἐμποιεῖν Υ̓ -- 8 9. 8 (σοι) λεγομένων Π ΣΥ 1,. κ4., 568 

οἵ. Βδν πη] οῖη 1842 μ. 838 -- οὐδὲ γὰρ ΠΣΥς δία (Λ.) Ο. --- 10 ὑπεμενεν Γ ρτ. 
οοὐι.1 ὑφίστατο Γ πιρ. ὃ ὅτι (ΑΥβθηΐαβ δηΐων. ΧΝ 05) 4. ΒΒ. (6011. σβγοῃ. ν. 

ὑφίσταται) Βδυμη! δοίη 1842. μ. 886 Οϑο}). ϑδθαγβ -- 11 παρὰ καιρὸν Π ΣΎ ΠοΥΡΡΑΓΙ8. 

(ϑγυγι5 ξΞ ΓΛῚὴ -- ἀπήλαυε ΛΠΎ ς, ἀπέλαβε Σ, ἀπόλαυε ΤφογρΡαγίβ. αδουρία. 

[μχοΐδη. --- μὲν ὁπ). ἀρογοίά. -- ἀγαθῶν μοβὲ ὑπαρχόντων ΟΟἸ1οο. Θεονμίά. -- 

12 ὑπαρξόντων Υ --- 8 10. 18 ἑαυτοῦ ΛΠ ΣΎ ς Β. Β5. Ὀγτοῦΐ ἢ. 59 (οοτγγ. Βαϊζου δὰ 
Ῥάπορ. ἢ. ΧΝὺ --- φιλόχαλός {τεὲ) Π ς Ὧο. (ρτοῦ). Β]. ἴθ ἀρρᾶν.) κά οἵ, δὰ ΥἹ 19 
-- 14 {πάντας τοὺς Π ---- 15 ἑταιρείαν ΓΠΎῪ ρμγ. ΕΧΟΡΑΓΙΙΒ.} ἑταιρίαν ΛΙ ΣΎ οοττ. δἀά.: 

8βοα αἸογθυἐἷα, αὐδηὶ βίδταϊ Βαϊζο 80. ΒΓΘΠΪ Ρ. 1918 ἰθὺ ἑταιρία (80 ἑταῖρος) 

Ξξες Βο 8} {85 ΥὙ6] διηϊοϊ 8, οἵ ὁταιρεία (4}} ἐταιρεύω) -Ξ- [Ἀ οὐΐο, ΟρἐὐΙΟΥ ΠῚ Οὐ ΓΟ ΠῚ 

ΤΠ] Γᾶ 0 ἤτιηδίῃν, οἵ, ΧΙΝ 114. δ ΤΥ 6, ΧΙ δ4, ΧΙΝ τ --- 1ῦ χρεῖττον 

ΣῪ ἘχοΟΡδτίβ. --- φύσιν νόμο») καὶ οἴ. ΕΧΟΡατΙίβ. --- 8ὶ 11. 11 ἐπιλίποι Λρτ,, ἐπι- 
λείπϑι υὐ νἱά. Θοττ. γθο., ἐπιλείποι ΠΣ (αἱ Βυρταβουίρεὶί φβι). 

“. ΕἸ 
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φιϑμησαίμεϑα. ἀλλὰ τὸ μὲν ἀκριβὲς αὐτῶν ἐν ἑτέροις καιροῖς δηλώ» 
" σομεν, δεῖγμα δὲ τῆς Ἱππονίχου φύσεως νῦν ἐξενηνόχαμεν, πρὸς ὃν δεῖ 

ζὴν σ᾽ ὥσπερ πρὸς παράδειγμα, νόμον μὲν τὸν ἐκείνου τρόπον ἥγησά- 
μενον, μιμητὴν δὲ χαὶ ζηλωτὴν τῆς πατρῴας ἀρετῆς γιγνόμενον ᾿ αἷσ- 

: χρὸν γὰρ τοὺς μὲν γραφεῖς ἀπειχάζειν τὰ χαλὰ τῶν ζῴων, τοὺς δὲ 
παῖδας μὴ μιμεῖσϑαι τοὺς σπουδαίους τῶν γονέων. ἡγοῦ δὲ μηδενὶ χ᾽ 
τῶν ἀϑλητῶν οὕτω προσήχειν ἐπὶ τοὺς ἀνταγωνιστὰς ἀδχεῖν, ὡς σοὶ 

ο σχοπεῖν, ὅπως ἐφάμιλλος γενήσει τοῖς τοῦ πατρὸς ἐπιτηδεύμασιν. οὕτω 

δὲ τὴν γνώμην οὐ δυνατὸν διατεθῆναι τὸν μὴ πολλῶν καὶ χαλῶν ἀχου- 
Ι0 σμάτων πεπληρωμένον τὰ μὲν γὰρ σώματα τοῖς συμμέτροις πόνοις, ἣ 

δὲ ψυχὴ τοῖς σπουδαίοις λόγοις αὔξεσϑαι πέφυχεν. διόπερ ἐγώ σοι 
πειράσομαι συντόμως ὑποϑέσθϑαι, δι᾿ ὧν ἄν μοι δοχεῖς ἐπιτηδευμάτων 
πλεῖστον πρὸς ἀρετὴν ἐπιδοῦναι χαὶ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν ἀνϑρώ- 
ποις εὐδοχιμῇσαι. 

Ε (δ΄) Πρῶτον μὲν οὖν εὐσέβει τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς μὴ μόνον 
ϑύων, ἀλλὰ καὶ τοῖς ὅρχοις ἐμμένων ἐχεῖνο μὲν γὰρ τῆς τῶν χρη- 
μάτων εὐπορίας σημεῖον, τοῦτο δὲ τῆς τῶν τρόπων χαλοκαγαϑίας 
τεχμήριον. τίμα τὸ δαιμόνιον ἀεὶ μέν, μάλιστα δὲ μετὰ τῆς πόλεως᾽ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ 8. 12. τὰ μὸν γὰρ σώματα... πόφυχε ϑίοῦ. 60]. 1] 81, δ5 
Ρ.2310 Ἧ; Θποῦιοὶ. Βγ:. 39 (ΒΑγ. 28); οοτρ. Ῥαγίβ. 156; ἀδογαίά. ὑ. 82 ΒἙ --- ὃ 18. πρῶ- 

πον μὰν... τεχμήριον ἀδοτρία. Ρ. 338, ἰηϊϊῖο δὰ Ομ γβεϊδποταπι ἥδοπι ἀοοοιαιγοάδίο. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΠΒ) 3 ὃν ΓΥ͂ (Λρτίοοϊα ἴῃ νϑῦβ. [.8..) Β5. 84. οἵ, βοῇ, δὰ 1Ἰος.} 
ὃ ΛΠΣ ϑγγῃβ (ἢ) 4Β, --- 4 γιγνόμενον 885. (Βϑυπιοίη 1842 ν, 886) βϑαπάγβ Βι, 
ΒΟΒ.3) τινόμενον Γ ρΥ., τινόμενον ἶν Π 5, Οϑοθη., γενόμενον ΑΣΥ͂ ς Β. --- ὃ γρα- 

φοῖς οοὐά. εἴ, 8. 14, 16 (γονεῖς) οἱ ΧΙ 81, 80, 86, ΧΙ 88 (βασιλεῖς: Γ) οἱ ΧΥ͂ 9, ΧΙΧ 

118, ΧΧ 14 (ϑεσπιεῖς, χαλκιδεῖς, φωχεῖς; ΓῚ) οἱ ΧΧ 1832, ΧΧῚ 19 (βασιλεῖς: Θ ΔΛ), 

οαπι 5οιθοὶπι Ἰοςΐβ ᾿ἰ τὶ δοσιβδέν! ἰθγιηϊπαίδομθμι ---ἰας (ποπηί τ ἰῃ ---αὐς) 
ϑοιυθηΐ: οἵ, ΒΑΙΓΟΥ ἃρΡ. Βτδπιΐ Ρ. 200 ΒΒ. Ρ. ΧΧῚ 9, Αἰᾳαρ ἰπ ἰμβογίρί, ἐδυηιίῃ. 
80ΟΌ8. --ἰἴς 0 δηΐο ἤπθπὶ 5866, [Υ. ἱπυθηϊίατ; ΟΥ̓ Ὡβογτ, Αἰ. Ρ. 141; ὙΘΥΘΟΣ 
ἰδιηθ ΤὈΓΠ)88 1188 ΘΟΒΙΓΆ ΟΥΘΌΓΙ σγαν ββίμη! οοαϊςῖβ ἰδβεϊπηοπί τ) ᾿βοογδαί 

ἀδρθγο: οὗ. Επαιμαΐημοτῦ Ρ. 400, ΟΥδηθτγί γ᾿. 118 π. 3 --- ἃὶ 19.. 0 μηδενὶ (τοιούτων Σ 
-- 7 οὕτως ΛΠ --- πρὸς τοὺς Υ --- ἀσχεῖν οὁη. Λ --- ὡς σοὶ Ομ. Λ ΡΥ... Ῥοϑὲ σχοπεῖν 

9. Υ. δἀ(. τας, --- 8 γενήσει ΓΡΓ.) γενήσῃ ΓΙ ΛΠΣῪ ς Ὀο. --- 9 οὐ δυνατὸν Γ΄, ΒΑΙἐΟΥ 

(ἃ Ῥᾶπορ. Ρ. ΧΟ) Β8. 5.4.1 οὐ οἴῃ. Γρτ., ἀδύνατον ΛΠΣΥςΒ. --- 10 γάρ ΛΡΥ,, 
σογγϑοίίο γϑο. ἱποοσγὶᾶ {γε 3), ον. ΠΠΟΠΙΟΪ. --- τὸ σῶμα δορί. --- τοῖς ἡμετέροις Λ 

-- πόνοις ὁγ. Π ῥτ., ἰπ πιρ. δα. ταῦ. --- 11 τοῖς οἵη. 5.0Ὁ. --- λόγοις] ἔργοις Υ͂ --- 

πβιράσομαι συντόμως ἐγώ σο! (ἢ).) ΠΟἸ]οΟ. Υ̓ --- 12. ἄν οπ.. Υ -- δοκεῖς (εἰ. Β., αυοὰ 

ΡΧΟΌ. δὲν. 1880. Ρ. 81 ΟἸγ. Οὐ. ΝΙ, γ, 862 Υ] ῥ. 515) Β5. Βοιιῃ. βδηάνβ (00]}. 6Ρ. 
ΙΥ͂ 9) ΒΙ.] δοκοίης οοὐά. ς Β. θά. Βδυμη]οίη 1842 μ. 881,8 ΒΒ. -- 8 18, 16 οὖν 
οΙα. Υ -- τὰ πρὸς ϑεὸν ΣΥ ϑγτηβ οὗ, Οϑογρία. -- 17 τῶν ὁπ. Σ ρΓ., 8. ν. δὰ, 2, 
18 δαιμόνιον] πνεῦμα τὸ ἅγιον Σ --- μὲν οἱ δὲ ὁπ. Σ. 

ὮτφΦΙΓΌΡ, Ἱδοσγατίθ ὀρϑτὰ 1. Ἷ 

ΧΕΙ 

ΧΙ ῳ9 
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Ω3 Χ, ΒΕΟΑΩΡΟΥ͂ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΊΟΥ (1) 

οὕτω γὰρ δόξεις ἅμα τε τοῖς ϑεοῖς ϑύειν χαὶ τοῖς ὄρχοις ἐμμένειν. 
Τοιοῦτος γίγνου περὶ τοὺς γονεῖς, οἵους ἂν εὔξαιο περὶ σεαυτὸν ὁ 

γενέσθαι τοὺς σεαυτοῦ παῖδας. 

ἼΑΛσχει τῶν περὶ τὸ σῶμα γυμνασίων μὴ τὰ πρὸς τὴν ῥώμην ἀλλὰ 
τὰ πρὸς τὴν ὑγίειαν τούτου δ᾽ ἂν ἐπιτύχοις, [ὶ εἰ λήγοις τῶν πόνων ἔτι 3 

πονεῖν δυνάμενος. 
Μήτε γέλωτα προπετὴ στέργε μήτε λόγον μετὰ ϑράσους ἀποδέ- 

χου᾽ τὸ μὲν γὰρ ἀνόητον, τὸ δὲ μανικόν. ἃ ποιεῖν αἰσχρόν, ταῦτα 
νόμιζε μηδὲ λέγειν εἶναι χαλόν. ἔϑιζε σεαυτὸν εἶναι μὴ σχυϑρωπὸν 

ἀλλὰ σύννουν ̓  δι᾿ ἐκεῖνο μὲν γὰρ αὐθάδης, διὰ δὲ τοῦτο φρόνιμος εἶναι 

δόξεις. ἡγοῦ μάλιστα σεαυτῷ πρέπειν χόσμον, αἰσχύνην, διχαιοσύνην, σω- 
φροσύνην᾽ τούτοις γὰρ ἅπασιν δοχεῖ χρατεῖσϑαι τὸ τῶν νεωτέρων ἦϑος. 

Μηδέποτε μηδὲν αἰσχρὸν ποιήσας ἔλπιζε λήσειν καὶ γὰρ ἂν τοὺς 
ἄλλους λάϑῃς, σεαυτῷ συνειδήσεις. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] 8 14. τοιοῦτος γίγνου. ο, παῖδας Θίοῦ, 19, 86 Μ; σοτρ. ῬΑΓΙ8. 

128; νϑυε [βου 5] ΘΧΡ]. ᾿ηὍοη.: Θτάπιηι. [,μΑἱ. ΓΝ 558, 6 Καὶ; οἵ, οἐΐδπι ΤἬΉ Δ] εἰθ 

ἀἰοϊατ 8}. 510}). 1. 112 Η οἱ Ὀίορ. [οτὶ. 1 81, ῬὨΠοπίβ ἔγαρηι. οπι. ΥἹ μ. 363 

[108. (βίογϑοί.), Φυϊδη. ορίβί. δὰ Αἴμθη. 280 ἃ ὑ. 861,21 ΗΓ]. --- ἄσκει τῶν... 
δυνάμενος Γ68}».. ΟἸογίοἶτιπ: Ηργδο ΧΥΠῸ ρ. 2836, 258η. -- ἄσχει τῶν... ὑγέδιαν 
ἀφουμίά.: Εἰ - ξ 15. μήτε γέλωτα... μανικόν ἔχο, ΡαγΒ. ὃ: ἀφογρία, Ρ. 859 Β 
(εἐἴ8π| Υ) --- μὴτε γέλωτα... ἀποδέχου ΒΑ 124,4. (οἵ, θά. ν. ἀποδέχομαι ἢ -- 

μήτε γέλωτα προπετῆ στέργε 500]. ἰῃΠ ΑΡΟΪ]. ἈΠποά. 1 485: ΒΑ5.1}}8] ο. 38 -- 

ἃ ποιεῖν αἰσχρὸν... καλόν ἔχο, Ραγ18. 6; ΟΥὐο 26: ἔχοι Ἰη4. 60: αϑογρίά.: ΕΥ̓͂; 

Οδογίεϊβ ῬγῸ πλΐπηΐβ ὁ. ΧΙ μ. 981 (αγδπχ, ἤσνυθ ἀθ ῬῃΐοΙ]. 1817); γτϑβρ. 

Αγίβιά, ΧΧΎΠῚ 18, [Β451}}08] ο. 16: (οὔ, ὅϑόοριιν. Ὁ. Τ. 1409, ῬΠΠοοῖ. 86) -- 
ἔϑιξζε σεαυτὸν. . δόξεις ἔχο, Ραγὶβ. 7; Οδογοῖά, ρ᾿. 88 Βὶ (οἰΐαπι ἡ); οἵ, Αμκαροί. 

δα ΨΦυδιϊηἶδι. ο. 40 --- ἦγοῦ μάλιστα... ἦϑος ἔχο. Ῥαγ8. 8; Οδογμά, μ. 40 Β --- ἃ 16, 

μηδέποτε μηδὲν, συνειγήσεις ΕΧΟΙΡΑΤίΒ. 9: Βδίοῦ, 94, 9 Η: Οποιροὶ. Βγχ. 31 (Βδγ. 96); 

ἀφογρα. ν᾿. 89 Β (ρἔϊδηι Υ):; γϑβρ. [Β85}}}π|5] ο. 42. --- μηδέποτε, , λήσειν ΟΥο Τ 27 

(εἴ. Οτεἶαθ ἔρπμ. 1 ν, 22. ΝΟ ). 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΘ] 1 τε οαι. Υ'ἱ --- τοῖς ϑεοῖς7 ϑεοῖς Σ ργ., ϑβῷ ἰηΐ. 5. 7Ὑ1}}. ΘΟΥΓ. 

(Ξε ϑνυ τ) -- ὅρκοις ΓΒΆ. βομη. (Δα ἴος,) Βα ηάγ5] νόμοις ΛΠ ΣΎ ὅγτι5 ς Β. 5, Β]ς 
βορὰ εἴ. ΗῸς -- ὅ 14. 8 σεαυτοῦ ΓΛρι. ΣῪ ϑΥΓῸκ σογρΡατίβ.} σαυτοῦ Λ τοὺ, Π -, 
ἑαυτοῦ 510}}. Β5. 6 η, (Δα Το.) Βαηγ 5 Καὶ! ΑἹ ρ. 104. οὶ οἵ ΠΥ το μ.39 --- ὅ ὑγίειαν 

(συμφέροντα ΛΠ - Β, δέν. ΠῚ μ. 719. ἐοττ. 156. κα. (ὄν ΤΙΝ τες [) -- ἐπιτυγχάνοις ΛΗς -- 

εἰ λήσης Λ -- ἃ Τῦ, 7 ὑποδέχου σογρΡαΓί8. --- ὃ μηδὲ νόμτ᾽ τ ΘΟ1106. (ο1. ταῦτα) ΕΧΟΥ Τηή, 

-- σαυτὸν Π ΕΧΟΡΑαγίβ, Οδογμία. ς -- μὴ σκυθρωπὸν εἶναι (Π.} ἙΟἸ]οο, Οδογοία, --- 

11 μάλιστα οηϊ. δονα . --- σαυτῷ Π --- 13 χρατεῖσθα! ὁοἠ ἃ. ϑγγὰπ Οδογαία., κρατ 
ΕΣ (οὶ 180.) ΕΧΟΡΑΤ5,: ΝΊ τες κρατεῖν 560, ΒΓΘΓΠ ΟἿ. (ἀρ 0684.) --- νεωτέρων] 
ἀνδρῶν ἘΧΟΡΑτίκ, --- 8 18. 18 μηδὲν αἰσχρόν] αἰσχρόν τι (ὑπόῃ}0]}., μηδὲν οη. ἀφο, 
- χαὶ γὰρ ἂν] ἂν γὰρ ἘΧΟΡΑΥΐ5. -- 14. σεαυτῷ Γ Ὠι). 54ᾳ.1 ϑαυτῶ (γ8) Δι Οποιηο!. 5, 

φεχυτῶ (γε) ΠΒ,, σαυτῷ ΔΛρτ. ΕΧΟΡατίβ. δίοῦ, ΝΜ Α Βτ (8) σαυτὸν δογρίη.--- σύνοιϑας 

ἀδονρία. 

.- ῦ 



ΠΡῸΣ ΔΒΗΜΟΝΊΕΟΝ φῇ 

Τοὺς μὲν ϑεοὺς φοβοῦ, τοὺς δὲ γονεῖς τίμα, τοὺς δὲ φίλους αἰσχύ- 
νου, τοῖς δὲ νόμοις πείϑου. 

ε Τὰς ἡδονὰς ϑήρευε τὰς μετὰ δόξης ̓  τέρψις γὰρ σὺν τῷ καλῷ μὲν 

ἄριστον, ἄνευ δὲ τούτου κάχιστον. εὐλαβοῦ τὰς διαβολάς, χἂν ψευδεῖς 17 
Ὁ ὦσιν οἱ γὰρ πολλοὶ τὴν μὲν ἀλήϑειαν ἀγνοοῦσιν, πρὸς δὲ τὴν δόξαν 

ἀποβλέπουσιν. ἅπαντα δόχει ποιεῖν ὡς μηδένα λήσων᾽ καὶ γὰρ ἂν 
παραυτίχα χρύψῃς, ὕστερον ὀφϑήσει. μάλιστα δ᾽ ἂν εὐδοκιμοίης, εἰ 

ἃ φαίνοιο ταῦτα μὴ πράττων, ἃ τοῖς ἄλλοις ἂν πράττουσιν ἐπιτιμῴης. ΧΗ δὶ 

᾿Εὰν ἧς φιλομαϑής, ἔσει πολυμαϑής. ἃ μὲν ἐπίστασαι, ταῦτα 18 
᾽ὸ διαφύλαττε ταῖς μελέταις, ἃ δὲ μὴ μεμάϑηχας, προσλάμβανε ταῖς ἐπι- 

στήμαις ̓  ὁμοίως γὰρ αἰσχρόν, ἀκούσαντα χρήσιμον λόγον μὴ μαϑεῖν 
χαὶ διδόμενόν τι ἀγαϑὸν παρὰ τῶν φίλων μὴ λαβεῖν. κατανάλισχε τὴν 

ΤΕΒΤΊΙΜΟΝΙΑ] τοὺς μὲν ϑεοὺς.... κάκιστον Κβίο00. 1,26 Η; Οτίο ΠΠ|6; Θφοταίά. 

ν. 82 Β; μαγίθηι ργίογθηι δὰ πείϑου τϑβρ., μοβίθγίογθπι ἰηὰθ ἃ τὰς ἡδονὰς δὰ 
γογθυτ τραὰ. ἔχςο. ΡῬαγίβ. 10 68 11 --- τοὺς μὲν ϑεοὺς.... φίλους αἰσχύνου ΑἸοη. 500]. 

ἰη Ηδτος.: ΕΝ. τ. ΥἹ 945, 34 Ὑ; εὖ. ῬΠΟΟΥ. 8, ϑοίοη. δΡ. Ὀίος. [,Δοτί, Τ 60, 
ῬΙυΐδτοι. ἀδ Ὁ. εἄυο. 1 Ε --- τοὺς δὲ φίλους... (δ 117) δόξαν ἀποβλέπουσιν ΟΓΥΘΩΟΥ. 

Οοτίπίη.: ΒΗ. τ, ΥΠΠ 1285 Ν -- τὰς ἡδονὰς... ἄριστον 5ίοὈ. 1. 96 Η; οἴ, 

δέου. 8, 22 Η (Δημοχρίτου), αῃοπι0}. Βγχ. 181 (Βαγ. 188, Ῥαγίβ. 71, δ]. 127, 

Μοη. 83, [,οἰά, 19: ν᾽ ἀθ85 ἀποιηοὶ. Ρ. 191 Ἧ): οἵ, οἰΐδιῃ Ῥἰἐδοὶ ἀἰοίαπ 8ρ. διοῦ. 

9, 381 Η --- τὰς ἡδονὰς... δόξης ΒΑ 149,1 -- ὃ 11. εὐλαβοῦ... ἀποβλέπουσιν 

ἔχς, Ρατβ. 12; δίοῦ. 42. 1 Η; σοτρ. Ῥαγίβ. 128; ἀποόιιοὶ. ΒγΖ. 145 (Β8τ. 180, εὖ. Μοη. 
188, 1 οἷά. 126); αδοτγρίά. ν. 88 Β (ἰδ Υ) --- εὐλαβοῦ... φευδεῖς ὥσιν ΒΑ 142, 80 
(εἴ, ϑυϊά, ν. εὐλαβοῦ, Μοπϑηᾶ. δρ. δέον. 42,1 Η) --- ἅπαντα δόκει... ὀφϑήσῃ ἔχο. 

Ῥαγίβ. 18; ΘογΡ, Ρατίβ. 180 --- μάλιστα δ᾽ ἄν... ἐπιτιμῴης ἔχο. ΡΑτΙίβ. 14; Υ68ρ. 
[Βαβι 18} ὁ. 91; οἵ, ΤΏΙ οἱἷβ ἀϊοϊατη 8ρ. Πίος. δογί. 1 86 --- ξ 18. ἐάν ὃς φιλο- 

μαϑής... μὴ λαβεῖν Οτοροτ. Οὐτίηἰῃ.: ᾿. αγ. ὙΠ 1968 Ὑ; αἀφογρία. Ρ. 88 Β --- δάν 

ἧς.. ᾿ πολομωϑὴς Ηδτιηορ. π. μεϑ. δειν.;: ΚΠ. ὅτ. ΠΠ 440 δρ; ϑγτίδῃ. 'π Ηδγπιοᾷ. 

151, 18 δθε; "ΤὨΘΟΡἢ 5. δάν. Αὐΐο]. ΠΠ|15 Οἰΐο --- ἃ μὲν ἐπίστασαι... μὴ 

λαβεῖν ἔχς, ΡΑΤίΒ. 15 --- αἰσχρὸν ἀκούσαντα... μὴ λαβεῖν ἀφοτγρία, ᾿. 8 Β (οἰΐαπι ΕΣ 
-- κατανάλισχε.... ῥᾳδίως μανϑάνειν ἔχο, Ῥαγίβ. 16; αφοτρία. ᾿. 52 Β (οἰΐδη Υ) --- 
χατανάλισχε... φιληχκοῖαν ΟΥνο ΤῚ 4; τόβρ. ῬτΌΘΟΡ, δρ δὲ. 142. ᾿. 589 ΗδυοΠΟΥ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΒ] 1 τοὺς μὲν ϑεὸν Λ, τὸν ϑεὸν ϑγτιι5 Βί0Ὁ.: Βγ, Οδογρίά,, τὸ 
ϑεῖον ἘΧΟΡΑΓΙΒ. --- μὲν. δὲ. , δὲ... δὲ. ὁπ. ἀροτρίά. -- 23 τοῖς δὲ νόμοις 
πείϑου» οἵη. 5.00. --- 38 (καὶ τὰς ἡδονὰς ΒΑ --- 17. 4 τὰς οη!. σΟΥΡΡΑΓΙΙΆ. --- κἄν 

{τῈ} ψευδεῖς ὥσι {χἄν τε ἀληϑεῖς) ΒΑ οἵ, ΚΙ] ΑΤ ᾿. 124 --- ὃ μὲν οτ. ἀθογρά. 
--- Ἰ ὀφθήσει ΓΡΥ) ὀφθήσῃ Γ,ΛΠ ΕχΟΡατίβ. σουρ ῬΑ 8. ς 0. --- ὃ ἃ οη). Π -- 
πράττωσιν ΛΠ (1, --- ὶ 18. 9 ἔσει Γ ρτ.] ἔσῃ Γ, Λ ΠΗδΙπΙομ. Οτορου. ς θο., ἢ ([οτί. οἴ) 
σεοιαίᾷ. οὐ ΚοΙΙ ΑἹ ρ. 17 ἡ.1 --- 9 ταῦτα οἵη. ΛΠ ΕΧΟΡΑτΓβ. ατορον. αθογρίά. 
ς Β., δἀά. (βϑγτγι) θ 4. 8ᾳ. --- 0 δὲ μήπω ΕΧΟΡΑΓΙΐΒ. -- 11 ἀκούσαντα {μὰν) ΟΥ̓ΘΒΌΓ., 

ὃν ταυτὼ Ῥὰρ -- λόγον χρήσιμον (0]1ος. ΕχΟΡΑΙΪ8. Ογόμοῦ. --- μανϑάνειν Λῆς -- 
12 παρὰ τῶν φίλων ἀγαθὸν (Ο]]οο. αν θοιμίά., παρὰ ϑεοῦ ἘΝ Οτρβου. -- 
λαμβάνειν Π Οφροτγμίά. (ΕχοΡαν 8. 866. ϑ.θγι}).) 1.. Ο, 



100 Χ, ΘΕΟΔΟΡΟΥ ΦΟΥ͂ ΒΥΨΑΝΊΉΙΟΥ (1) 

ἐν τῷ βίρ σχολὴν εἰς τὴν τῶν λόγων φιληκχοΐαν οὕτω Ὑὰρ τὰ τοῖς ὁ 
10 ἄλλοις χαλεπῶς εὑρημένα συμβήσεταί σοι ῥᾳδίως μανϑάνειν. ἡγοῦ τῶν 

ἀκουσμάτων πολλὰ πολλῶν εἶναι χρημάτων χρείττω τὰ μὲν γὰρ ταχέως 
ἀπολείπει, τὰ δὲ πάντα τὸν χρόνον παραμένει σοφία γὰρ μόνον τῶν 
κτημάτων ἀϑάνατον. ᾿| μὴ κατόκνε: μαχρὰν ὁδὸν πορεύεσϑαι πρὸς τοὺς 
διδάσκειν τι χρήσιμον ἐπαγγελλομένους " αἰσχρὸν γὰρ τοὺς μὲν ἐμπό- 
ρους τηλικαῦτα πελάγη διαπερᾶν ἕνεχα τοῦ πλείω ποιῆσαι τὴν ὑπάρ- 
χουσαν οὐσίαν, τοὺς δὲ νεωτέρους μηδὲ τὰς κατὰ γὴν πορείας ὑπομέ- 
γεῖν ἐπὶ τῷ βελτίω χαταστῆσαι τὴν αὑτῶν διάνοιαν. 

Τῷ μὲν τρόπῳ γίγνου φιλοπροσήγορος, τῷ λόγῳ δ᾽ εὐπροσύήγορος. 
ἔστι δὲ φιλοπροσηγορίας μὲν τὸ προσφωνεῖν τοὺς ἀπαντῶντας, εὐπρὸσ- 
ἠγορίας δὲ τὸ τοῖς λόγοις αὐτοῖς οἰχείως ἐντυγχάνειν. ἡδέως μὲν ἔχε 
πρὸς ἅπαντας, χρῶ δὲ τοῖς βελτίστοις ̓  οὕτω γὰρ τοῖς μὲν οὐχ ἀπεχϑὴς 
ὅσει, τοῖς δὲ φίλος γενήῆσει. τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιοῦ πυχνὰς τοῖς αὐτοῖς 

μηδὲ μαχρὰς περὶ τῶν αὐτῶν πλησμονὴ γὰρ ἁπάντων. 

ΤἘΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 19, ἡγοῦ τῶν... ἀϑάνατον ϑ510}". οοἷ. 11 81, 958» μ. 211 ὟΝ; 
Θεονμία. ν. 40 Β, 1πἴεῖο τηιίϑίο (οἐΐδηι Υ) --- σοφία... ἀϑάνατον ΕχοΥ θά, 61 -- 
μὴ χατόκνει χτὲ οἵ, ΤΊίΙοομτ. ν. 712 ---- δ 90, τῷ μὲν τρόπῳ... ἐντυγχάνειν ἔχο. ῬαγίΒ. 
11; Θϑοταα. μ. 83 Β (οἰΐαπι ἘΣ) --- ἔστι δὲ... ἐντυγχάνειν Οτόροτν. σογίηίῃ.: ΕΝ. 
ατ. ΥΠ 1264 Ἢ --. ἔστι δὲ. ἀπαντῶντας Ῥγίδοίδι, ΧΎΠῚ 918: τοβρ. [Ὀίοῃ. Η4]}ς.} 
ΔΥῪΒ Υπηοῖ, Ὁ. 221} -- ἡδέως μὲν ὄχε,.. φίλος γενήσῃ ἔχο. ῬΑΓΙΒ. 18; ΟΥΘΚΌΟΥ. 

ΟοΥἢ.: ἘΠ. ὅτ. ὙΠ 1585 Ἂ σοΥρ. Ῥαυῖβ. 181; Θϑογαίά, μ᾿. 40 Βὶ (εἰίδπι Υ) -- 
ἡδέως μὲν ἔχε... τοῖς βελτίστοις τοΒρ. Μία 6} ῬΔ]Δ60]. ὑποθῆχαι βασιλικῆς διαγωγῆς 

ἃ, 19 (ἐ. Ἐ 6] Ἠδγηδο Χ ΧΙΠ ῥ. 819) --- τὰς ἐντεύξεις... ἀπάντων φογκίά. ν. 82 Β 
(οἴδπι Ὗ) --- τὰς ἐντεύξεις μὴ ποιουμένους (βἷ. ἢ ΞΟΠ. ἘπτγΡ. Μοᾶ. 311 (οοἄ. Β΄), 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΘΒ] 1 ἐν τῷ βίῳ] τοῦ βίου Ῥτγούορ., (ἐν βίῳ ΕΧΟΡΔΥΒ, 8θο. Βίογ Ὁ.) 
--- τὴν (εν) τοῖς λογοις ΒΔ --- ῶ εὑρισχόμενα ΕΧΟΡΑΓΙΪδΒ. --- σοι οἴῃ. Λτ., 8. ν. δὰ ά. 1 
-ο σοι συμβήσεται (ΟἸ]ος. ῬᾺΡ --- ὶ 19. πολλα τῶν ἀαχουσματῶν ΟΟἸΪοο. ῬΔΡ -- 
3 χρημάτων εἶναι οοἸίοο. Π --- κρείττωῶι χρημάτων ΘΟ] ]οθο. ῬῈΡ --- 4 δπιλειπει ῬΔρ, 
ἀπολείπεται Βέ0Ὁ. --- παντὶ χρονω Ρὰρ -- παραμενεῖ Λ --- γὰρ οἴῃ, ΕχοΟΥΙμ. -- 

γαροπαντῶν μόνον (-- γὰρ (ὃ πάντων) μόνον) ΡΔρ -- μόνη ΛΠ δίοῦυ, ΕΧΟΥ ἰηὐ. 
θοτμίά. ς δηίθ Ο. (ϑγυγιβ τὸ Γὴ -- ὃ χτημάτων ΡῈρΡ ϑυγὰβ δίον. ἔχον ἐπα.) 
χρημάτων οοὐάᾷ, ΟΘφοτρίι. Β8. βεῖη. -- αϑάνατον (ἐστι) ῬΔΡ, ἀϑάνατος βίου, -- 
{(χα[1}) βαχραν ῬᾺΡ -- 9 ἑαυτῶν Λῆ ̓ ς, [αὐτ]ων ΡᾺρΡ -- 8 50. 10 τῷ λόγῳ δὲ ἔχις 
Ῥαγίβ.: οἱ, Β]. ΘΕΔΌΘΥ ἈΓψ. ὁΧ σοπίγ. ᾿. 10 Καὶ! ΑἹ μ. 11 ἡ. 4 βοπη.3) τῷ δὲ 

λόγῳ (ἢ.) εοἀᾶ. Ῥαὰρ ἀφδογρία. οἀᾷ. (τῷ λόγῳ δὲ οὐπροσήγορος οἵῃὴ. Οδοταίᾶ.: ῬΑΥΐ5.) 
-- εὐπροσήγορος) ϑυπρεπὴς ῬᾺΡ --- 11 μὲν οπι. Ῥὰρ --- [τοῖῖς ἁἀπαντωσιν ῬᾺΡ -- 
13 τοῖς λόγοις αὐτοῖς͵ αὐτοῖς οἴ. Ῥαῳ, τοῖς αὐτῶν λόγοις ΕΧΟΡΑΤΙΒ, (ἀρροπά.) -- 

{προς καστον ηὗϑος ΒΡ --- μὲν οἵη. ἀΘΟΥΡΙα, --- 18 παντα[ς} Ῥαρ, ἅπαντα Θταροι. 
- βελτίοις Π-- Οἀπεχϑησεσι Γ᾽ Ῥῦ., ἀπεχϑὴς ἔσει Γ,}] ἀπεχϑὴς ἔσῃ Γ,ΛΠ Ῥὰρ 
ἘχοΡ δ 5, ΘΥΒΚΌΥ στρ Ραν, Θϑογρία. ς θ0. (ἀρρϑηᾶ.) --- 14. τοῖς δὲ φίλος γενήσει ὁπ). 
Γνε., ἔπ πὰρ. θα. 3 (δ ει ΒΥτῈ8) --- γενήσῃ Γι, ΛΠ ῬᾺΡ ἘχΟΡατίβ. θτθροτ. στρα τί8. 
Αφονμίά. ς Πο. --- πυχνὰς τοῖς αὐτοῖς) αστοχοὺς ῬᾺΡ -- [5 μίαϊχρας: ς ἃ. ΠΟΥΓ. ῬᾺΡ 
-- ἁπάντων (κακῶν) Θοοτρία. 
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Πύμναζε σεχυτὸν πόνοις ὁχουσίοις, ὅπως ἂν δύνῃ καὶ τοὺς ἀκχου- δ] 
α σίους ὑπομένειν. ὑφ᾽ ὧν κρατεῖσϑαι τὴν Ψυχὴν αἰσχρόν, τούτων ἐγχρά- 

τειαν ἄσχε!: πάντων, χέρδους, ὀργῆς, ἡδονῆς, λύπης. ἔσξι δὲ τοιοῦτος, 

ἐὰν χέρδη μὲν εἶνα: νομίζῃς, δι ὧν εὐδοκχιμήσεις, ἀλλὰ μὴ δι ὧν εὗπο- 
ὃ ρήσεις, τῇ δ᾽ ὀργῇ; παραπλησίως ἔχῃς πρὸς τοὺς ἁμαρτάνοντας, ὥσπερ 
ἄν πρὸς ἑαυτὸν ἁμαρτάνοντα χαὶ τοὺς ἄλλου: ἔχειν ἀξιώσειας, ἐν δὲ 

τοῖς τερπνοῖς ἐὰν αἰσχρὸν ὑπολάβῃς τῶν μὲν οἰκετῶν ἄρχειν, ταῖς δ᾽ 
ἃ ἡδοναῖς δουλεύειν, ἐν δὲ τοῖς πονηροῖς ἐὰν τὰς τῶν ἄλλων ἀτυχίας ἐπι- 

βλόπῃς καὶ σεαυτὸν ὡς ἄνϑρωπος ὧν ὑπομιμνήσκῃς. 
"υ Μᾶλλον τήρει τὰς τῶν λόγων ἢ τὰς τῶν χρημάτων παρακχκατα- 

ϑήχας δεῖ γὰρ τοὺς ἀγαϑοὺς ἄνδρας τρόπον ὅρκου πιστότερον φαί- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑῚ ὃ 31. γύμναζε σεαυτὸν. ὑπομένειν ἔχο. ΡΑγ ΚΝ, 19; ὁο. ΡΑΓίΑ. 
150, ῬΊοτ. ΒοΙδ8. "0. 121; Ορογμίᾷ, : ΕΥ̓͂; τ 81. ΘϑΕ Ζυ] ΐδη. οὐ. 110 Ρ. 18, 11 Η6Π,: 
γ68}. Ῥτοσορ. δρίβί. 10] μ. 511 Ἠδγοπογ; εἴ, Ποιηοοσίί. ἀρ. 5ιοῦ. 939. 68 Η, ΘΟΓΡ. 

ῬΒΓΙ8, 184 --- ὕφ᾽ ὧν κρατεῖσθαι... ὧν ἡπομιμνήσχῃς ἔχο. ῬατίΒ. 90; Β5ῖ00. 1, 986; 

οἵ, Οδ]θη. 8}. Οδονχίά. μ᾿. 98, 10 Β; Θμοιμο). Βγα. 341 (Β8ν. 280, σοΥρ. Ῥασίβ. 853) -- 
ἀγχράτειαγ ἄσχει.. ὧν ὑπομιμνήσχῃς. [Μᾶλλον] ἀδογμία. Ρ. 34 Β --- τῇ δ᾽ ὀργῇ 'παρα- 

πλησίως Ἀτὲ γ88}. χροὶ. δὰ Διδιϊπίϑῃ. ο. 86 --- ὃ 233, μᾶλλον τήρει... παραχο- 

μένους ἔχο. ῬαγΊΒ. 31; 5100. 41, 10 ἢ; δοὶφ, Ῥδιίβ. 148; οἵ, Αὐδχβδηάνα. 8ρ. ϑ(ου. 
41,2 Η (υδ᾽ ῃγὸ γὰρ λαβών ϑιμαγβ οἱ. παραλαβών), Ρογρῆγτ. ἀς νἱία Ῥγίπδα. 39 
-- μᾶλλον τήρε:... παραχαταθήκας ϑ οἱ». 60}. 11 31, 988 μ, 318 ; οἵ. ΟΥτϑ. Αἴ. 

Ῥαγίβ, Γ᾽ 199, 32 --- δεῖ γὰρ τοὺς... παρεχομάνους ΘΟΥΡ. Ῥαγΐδ. 148 οἱ 144; οἵ. 

δοϊομὴδ αἰσίαμ ὃν. Κίοῦ. 1.172 οὐ 81, 90 Η οἱ θίομ. [ϑοχι. 1 60, Οἴσθτ. ὑτὸ ΒΑΙΌ0 5,1}. 

ἈΡΡΑΒΑΊΤ)5)] 8 31... 1 γύμναζε σαυτὸν τοῖ; πόνοις ὁκουσίως ὅπως δύναιο 
χαὶ πονεῖν ἀκουσίως ἰὼ πιᾷ. Γ, (ΓΡΓ. Ξε (ὀχίιβ) --- ἔϑιζε ΕἸΟΥΒΟΙδΔ. --- [σε]ακυτον 
Ραμ, σαυτὸν Γ, Π ἔχοΡατίβ. οογρΡατίθ. ἀθογμίά. --- [οπωὶς (ὁπ, αν) Ῥαρ, ἵνα (οτι. ἂν) 
ΟΥΡΡΡΑΣΒ. --- δύνῃ ΓΡζτ. Ῥὰρ σεοογαίά. οὗ, Β8. δὰ Ατϑορ. ὑ. 316] δύναιο Γ, ΛΠ χε 
Ῥατίβ. ς, δυνηϑῇῆς ΕἸΟΥΒΟΙΒ5., δόξῃς ΟΟΥΡΡΡΑΓΙΒ. --- καὶ ΟΠ}, ῬΔΡ --- (τοὺς ὁπ, ΕΧΟΡΑΙίβ. 

5860, Βίθ6Γη}.) --- 23 ὑποφέρειν ῬΒμ ἘχΟΡΒΙδ. ΕἸΟΣΒοίβθ. Θϑογαίά. --- 8 πάντων ΟἿ)’ 
ϑγστιβ (ὕχοῬανΐβ.: Ε) δϑίοῦ, Οϑογαίά. --- κορδου ΒΡ -- ὅσοι Β. 84.}] ἔσῃ οοϑά. 
Ῥᾷρ ϑίοῦ. ἀθοτρίά. (ΧΟΡΑτίβ, 860. Βίοεηῦ.; ἰῃ Μ΄ ]80.) 5 "0. -- ( ἂν ἧς --- νομι- 
σης ΒΡ ἘχΧΟΡΑεΐβ, --- δ ἐχε Ῥδρ δίου.: Τὰ. ἀϑογμία, --- ὥσπερ ἄν πρὸς ἑαυτὸν 
ἁμαρτάνοντα καὶ) ἢ περὶ σὲ δέοῦ, --- ὃ ἄν ὁπι. ἀϑοτρίά. --- προς οη. ῬΒρ. --- αὐτὸν 

ΛΠ ῬΆρ, σαί(υτὸν) ΚχοΡατίβ.: Ν ς (ἑαυτὸν ΕχΟΡΑΓΙίΘ. 560. δία.) --- χαὶ 08). ῬᾺΡ 
Ἐχορατγίβ. --- ἔχειν ἀξιώσειας) δξδιν υἱὐἱ νἱὰ, (ὁπη. αξιωσειας) ῬΔΡ --- ἀξίως εἴας 
Λρε., ἠξίως (ἰμἀπείο εἴας) ΘΟΥΤ. ΤΕΣ. --- 1 ἄν Λ ς, οἴμ. ῬΔΡ --- υπολαβε Ῥᾷρ -- 

8 πονηροῖς Γοοτρίᾳ. Βαίίος (ὦ Ῥαποβ. ᾿. ΧΥ) ΒΒ. 84.] λυπηροῖς ΔΛ Παρ; ΕΧΟΡΑτίβ. 
δίοῦ. ς Β. --- ἂν Λ-, οη!. ΡΔΡ --- τῶν οἴ. ΡᾺΡ --- ὑποβλάπης ἘχΧΟΡΑΓίβ. (ἀποβλόπῃς 

β60, δίογηῦ.) --- 5 σεαυτὸν ΛΠ ἘχΟΡΑτίδβ. ς Β].}] αὐτὸν Γρτ., αὑτῶν ΘΟΙΤ. 2, σαυτὸν 

Ρὰρ βίον, ἀφονμίά. Β., αὑτὸν ΒΆ5. Β8. βοῖη. Βαηάγβ, βοά εἴ. Βάυμο!είη 1842 μ. 886 
-- ὡς ἄνϑρωπος ὧν) ανϑρωκον ΡᾺρ -- ἃἥἃ δξ:.ς 10 διατηρεῖ ΡΒ} --- λόγων {πίστεις 
ἘχοΡασίβ. --- 11 φαίνεσθαι παρεχομένους) αποδεικνυου ΡΒ} μζ., αἀποδοιχνοναι ΘΟΟἿΤ, 
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νεσϑαι παρεχομένους. προσήκειν ἣγοῦ τοῖς πονηροῖς ἀπιστεῖν, ὥσπερ 
τοῖς χρηστοῖς πιστεύειν. περὶ τῶν ἀπορρήτων μηδενὶ λέγε, πλὴν ἐὰν 
ὁμοίως συμφέρῃ τὰς πράξεις σιωπᾶσϑα: σοί τε τῷ λέγοντι κἀχείνοις 
τοῖς ἀκούουσιν. 

Ὅρχον ἐπαχτὸν προσδέχου διὰ δύο προφάσεις, ἢ σεαυτὸν αἰτίας 
αἰσχρᾶς ἀπολύων, ἢ φίλους ἔχ μεγάλων κινδύνων διασῴζων. ἕνεχα δὲ 
χρημάτων μηδένα ϑεῶν ὁμόσῃς, μηδ᾽ ᾿ ἂν εὐορχεῖν μέλλῃς ̓  δόξεις γὰρ 
τοῖς μὲν ἐπιορχεῖν, τοῖς δὲ φιλοχρημάτως ἔχειν. 

Μηδένα φίλον ποιοῦ, πρὶν ἂν ἐξετάσῃς, πῶς χέχρηται τοῖς πρό- 
τερον φίλοις ̓  ἔλπιζε γὰρ αὐτὸν χαὶ περὶ σὲ γενέσϑαι τοιοῦτον, οἵος χαὶ 
περὶ ἐκείνους γέγονεν. βραδέως μὲν φίλος γίγνου, γενόμενος δὲ πειρῶ 
διαμένειν ̓  ὁμοίως γὰρ αἰσχρόν, μηδένα φίλον ἔχειν καὶ πολλοὺς ἑταί- 
ρους μεταλλάττειν. μήτε μετὰ βλάβης πειρῶ τῶν φίλων μήτ᾽ ἄπειρος 
εἶναι τῶν ἑταίρων ϑέλε. τοῦτο δὲ ποιήσεις, ἐὰν μὴ δεόμενος τὸ δεῖ- 

9ὅ σϑαι προσποιῇ ̓  [περὶ τῶν ῥητῶν ὡς ἀπορρήτων ἀνακοινοῦ 1 μὴ τυχὼν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] προσήκειν ἧγοῦ ... πιστεύειν ἔχο, ῬΑτίΒ. 22 --- μηδενὶ λέγε 
ον ἀκούουσιν ἀδοτρίᾳ, μ. 89 ΒὉ --- ὃ 23. ὅρκον ἑπαχτὸν... φιλοχρημάτως ἔχειν Βιοῦ. 

21. 11 Η; Οποπιο]. ΒΥΖ. 18 (ΒΑγ. 99, οοτρ. Ῥαγίβ. 112); οἵ. Βδ81}}} ἀθ Ἰορϑηά. 

πϑη]. Ητίβ ὁ. ὃ Ρ. 811 Β Μίψτιο --- ὄρχον ἐπαχτὸν "Ηδτρ. ν. ἐπαχτὸς ὄρχος (14. 

Ζοηϑε., ϑχ. Υἱηά. Ρ. 58, 4 οἱ 89, 1 οἱ 98, θ, Είγῃ. Μ. 858, 18; οἵ. ΗδΒΥ ἢ. 8. νυ.) -- 

ὃ 24, μηδένα φίλον... ἐχείνους γέγονε ἔχο. ΡΑτΙΒ. 38; ΘΟΥΡ. ΡαΙβ. 138; τόβῃ. [Β88ἰ- 

18] ὁ. 38 -- μηδένα φίλον... γενέσθαι τοιοῦτον ἀπΟΠ10]. ΒΥΖ. 141 (Βαγ. 138); 

Οθοτρία, Ρ. 59 Β; οἵ. Ερίσμδτη. δρ. Οἰσθι, ορὶβί. δὰ Θυΐηί. ἔγαῖγ ΠΕῚ1, 28 -- βρα- 
δέως μὲν φίλος... μεταλλάττειν ἔχο. ΡῬΔτί8. 34: ΠΟΥ. Ῥατίβ. 189; Οδογρία. ᾿. 11 Β; οἵ. 

ΒΟ] πίβ ἀἰοίαπι ἂρ. 5ῖ00..1, 112 Η οἱ Πίος. υϑοτί,  60ὺ --- μήτε μετὰ βλάβης... 
προσποιῇ Ορογρίά, μ᾿. 60 Β; τοβρ. ϊϑηΐι8. ορίβὲ. 18 --- 8 25, περὶ τῶν ῥητῶν... 
ἀναχοινοῦ ϑορϑί.. ΕΠ. τ. ΕΥ̓ 619 Ἢ; οἵ, ΤΏΘορη. ν. 78. 

ἈΡΡΑΚΑΤΊΤΒῚ 3. χρηστοῖς (αἰ)σχροῖς ἘΧΟΡΑΙΐΒ. το μηϑανι Ῥὰρ -- ἄν Λ, 
(οις) αν ῬΔΡ -- 8 οἴμω]ς υἱὐ νἱά. ῬᾺΡ --- σιωπασϑαι τας πράξεις ΟΟἸ]οΟ. ΡᾺΡ -- 

38. δ᾽. ορχον βπαραΐ,....«{νννν προσδέχου δια δυ0}] ῬΔ} --- σαυτὸν Ῥὰρ Βίοῦ,, 
ἑαυτὸν ΘΠΟΙ2ΟΪ. --- αἰσχρᾶς αἰτίας ΟΟἸ]ος. Υ᾽ (Ρᾶν. ᾿ποογί.), αἰσχρᾶς ΟΠ. ΘΟΥΡΡΑΓΙΒ. 

-- 6. {τοὺς) φίιλο]υς ῬὰΡ -- φίλον Υ --- μεγάλων ὁπ|. Λ ς δηΐδ ἴ,. --- διασῳζῶν 

ΟΠ). ῬΔΡ --- ἕνεκεν Σ --- δὲ ὁπι. ΡῬΔΡ -- Ἴ μηίδενα ϑεωνῦ ομοσ]ης ΡΔΡ -- ϑεὸν 
ΛΣΥ ϑιίοῦ.: 8  δηΐβ Ϊ,. --- μὴ ὁμόσῃς ϑεόν Θ'ΥΤῸΒ ἀΠΟΠΙΟΪ. --- μηδ᾽ ἂν εὐορκεῖν μέλ- 

λῃς οπι.Υ͂ --- 8 δὲ φιλαργυρεῖν ΘἸΟΠΙΟΪ. --- 8ὶ 34, 9 ἐκέχρητο (ΠΟΠΙΟΪ. --- προτέροις 

Υ̓ῬᾺρΡ ς δηΐε (Λ.) ἴ.. --- 10 αὐτὸν οπι. ΧΟΡ ΔΥΪΒ. --- τοιοῦτον γενέσθαι Π0]100. ΘΠΟΠΒΊΟΪ., 
τοιοῦτον ἔσεσθαι ΕΧΟΡΑΓΙΒ. --- τοιοῦτον ἔσεσθαι, οἵόσπερ ΣΎ ΘροΥρί, --- 11 εγενατο 

ῬδΡ -- -- γινόμενος ΛΣΜ. ΔΑΙὰ. ἵ,. --ο 2 καὶ ον. ἀϑρογρίαᾷ, (ΡᾺΡ ᾿ποθτί.) -- 13 [μητε πειρὼ 

ἴδτα βλ]αβης οἴ [ξιναι ϑελε των εταιρων (0110ο. ῬᾺΡ -- 14 ἂν ΛΞ -- τὸ ὁῃῃ. ῬᾺΡ -- 
ξ' 8ὅ. 15 (χα!) περι ΡᾺΡ ἀφρεβῦ) - περὶ τῶν... ἀνακοινοῦ ἀ6]. 1,. δέν, (Πόηηοη. μ. 33 
ΚΒ. ΧΥ͂, τοιγδοίαν! Πρ. 9395) Καὶ! (Ηδυπιδο ΧΧΠΠ ρ. 9317) ΑἸ γος 1890. μ. 33. 

Ὡ 

-. 
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μὲν γὰρ οὐδὲν ῥλαβῆσε:, τυχὼν δὲ μᾶλλον αὐτῶν τὸν τρόπον ἐπιστήσε:. 

δοχίμαζε τοὺς φίλους ἔχ τε τῆς περὶ τὸν βίον ἀτυχίας καὶ τῆς ἐν τοῖς 
χινδύνοις χοινωνίας ̓  τὸ μὲν γὰρ χρυσίον ἐν τῷ πυρὶ βασανίζομεν, τοὺς 
δὲ φίλους ἐν ταῖς ἀτυχίαις διαγιγνώσχομεν. οὕτως ἄριστα χρήσε: τοῖς 
φίλοις, ἐὰν μὴ προσμένῃς τὰς παρ᾽ ἐχείνων δεήσεις, ἀλλ᾽ αὐτεπάγγελτος 
αὐτοῖς ἐν τοῖς καιροῖς βοηϑῇς. ὁμοίως αἰσχρὸν εἶναι νόμιζε, τῶν ἐχϑρῶν 96 
νιχᾶσϑαι ταῖς χκαχοποιίαις χαὶ τῶν φίλων ἧττᾶσϑαι ταῖς εὐεργεσίαις. 
ἀποδέχου τῶν ἑταίρων μὴ μόνον τοὺς ἐπὶ τοῖς χαχοῖς δυσχεραίνοντας, 
ἀλλὰ χαὶ τοὺς ἐπὶ τοῖς ἀγαϑοῖς μὴ φϑονοῦντας ̓  πολλοὶ γὰρ ἀτυχοῦσιν 
μὲν συνάχϑονται, καλῶς δὲ πράττουσι: φϑονοῦσιν. τῶν ἀπόντων φίλων 
μέμνησο πρὸς τοὺς παρόντας, ἵνα δοχῇς μηδὲ τούτων ἀπόντων ὁλι- 
γωρεῖν, 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] δοκχίμαζε... καιροῖς ϑοηϑῆς ἔχο. ΡαγίΒ. : ὃ: Οδογρία. Ρ. 25 Β; 

οἵ, ΒαΌταπι 80. Οδογρίά. Ρ. 50, 8 Β --- δοχίμαζε,., διαγιγνώσχομεν ΘΟΤΡ. Ῥατίβ. 145 
-τ δοκίμαζε.... κοινωνίας ΘΠΟΠ)0]. Βγ2. 149 (ΒΔγ. 1404); ἵὋΒ48.}18] ο. 236 --- τὸ μὲν 

γὰρ χρυσίον... διαγιγνώσχομεν "ἜΧΟΙ ἰη. 62. οἵ, Μοηδηδτ ἤχηι. 148 Μεοίη,, Ονἱ]ὰ. 

Τυβε. 1 δ, 25 -- οὕτως ἄριστα... δεήσεις ΒΑ 179, 11 -- - ᾧ 236. ὁμοίως αἰσχρὸν .. . 
εὐεργεσίαις ἔχο, ΡΑτίβ, 36, Οροτγρίά.: Ε --- ἀποδέχου.... φϑονοῦσιν ἔχο, ῬΑτίΒ. 27; 

ϑίοῦ.; Μυ8. θη. ΧΠΥ͂ΤΙ 1899 μ. 1838 (ΕἸ θ τ) --- ἀποδέχου.... φϑονοῦντας Οφοτρία.: Εὶ 
-- ἀποδέχου,., δυσχεραίνοντας ΒΑ 184, 26 --- πολλοὶ γὰρ... φϑονοῦσι ΘΠΟΙηΟΪ. 
Βγ2. 104 (Βᾶτ. 152); εἴ. ῬΠοῖ, δρίβι. δὰ ΜΟΙ ϑοοι Βυ]ρ. ῥτγῖπο. ὁ. 40 --- πολλοὶ 

γὰρ... συνάχϑονται ΒΑ 113, 8 --- τῶν ἀπόντων... ὀλιγωρεῖν ἔχο. ΡαγτίΒ. 38; (ΟΙΉ. 

Ῥαγίβ, 149: “[Β4511}1}}5] ο. 38. 

ἈΡΡΑΒΑΤΊΒ] 1 μὲν οἷμ, Υ᾽ -- γαρ) παρ Ῥὰρ --- βλαβήσει (ἢ) (ΞΞ βλαβήσεϊ) 

Γρι. ἢ ἰπ μ. 3, βλαβήσῃ Γ- ΛΠ ΣΥ Ῥὰρ Ξ )ὺ. --- τὸν τρόπον αὐτῶν οΟἸ1οο. ΛΠ 

ς 0. --- ἐπιστήσει Β, 5.,.} ἐπιστήσῃ ΓΛ ἢ Ρὰρ τ θο., ἐπιστήσης Σ, ἐπιστήσεις Υ΄ -- 

2 τὰ οἷμ. Π Ραμ φοΥΡΡΑΥ 8. -- εὐτυχίας Οποιηοὶ. Οϑουμία. --- 8 κοινωνίας} ἀτυχίας 
(ἀὐομιυϊ. --- μὲν γὰρ οὐ. Εχον ἰη(. --- ἐν οἷ, ΡΔΡ --- τῷ οἷ. σοῦ ΡΑγῖβ. Εχον θά. 

(εογρίά, --- βασανίζομεν ΓᾺΡ ἔχΟΡΑΙ5.} δοχιμάζομαεν (ὁχ ΧΧῚ 839) ΛΠ ΣΎ (οΥρ 

Ῥαγβ, ἀθουγμῖά. 5, δοκιμάζεται ϑγτὰ5 ΕχΟΥ μα, εἰ. δυϊά, -- 4 οἱ φίλοι δὲ ἐν... 
διαγινώσχονται ΕχΧΟΥ ἃ. --- γεινσκομεν Ρὰν --- οὕτω (5) ΠΒᾺ Βυάδοιι Ί,. (,, 
οὕτω {δ᾽ ἂν) ΣῪ Εχορδτεῖν. θοῦ, δὲν. ΚΒ γ. δῦ, οὕτως {δ᾽ ἄν) ΛΞ δῃίο [,., ουτῶς 

{τ0}) ῬᾺΡ -- χρησει Ρᾷμρ Β. 54ᾳ.}] χρήσῃ ΓΛΠΊΒΑ ς ἢο., χρήσαιο ΣΎ ἘχοΟΡΑτίβ. 

Οδογμα. -- ὃ ἂν ᾿ξ -- περιμένῃς ΛΠΣ ΒΑ ς Β., οὐτγγ, Πα. 5ᾳ. οὗ, δέν, ΠῚ ρ. 440, 
περιμείνῃς Υ, προσεπιμόνῃς ΧΟΡαΥ͂Β, -- 6 αὐτοῖς) αὐτος Ῥδρ, ὁπ.. Οδογρίά. -- 

90. ὁμοίως (5) Π, ὁμοίως {γάρ) Σ Ῥὰρ ϑὅνγιβ (ἤγββεὶ ρ. 39), οἱὰ. ἀδογρία. --- 

εἶναι οἷ, Δ ἀδούμι, ς. --- ζυπὸ) τῶν Ῥὰρ -- ἐχϑρῶν {τὲ} ΠΣΥ͂ ἘΧΟΡΑΙ5. -- 

ἴ νικᾶσϑαι) ἡττᾶσθαι Υ᾽ --- χχχοπαϑιαις χα! (ὑπὸ) ῬᾺρ -- 8. ἑτέρων ΓῬΓ. (ΟΟΙΥ, 2) 
ΒΑ, φίλων ὅγγιι ΧΟΡΑΤΙΝ, --- τοῖς οι. Σ Μ. ΑἸ. --- κακοῖς} καιροῖς ΡᾺΡ -- 8 ἐπὶ 

τοῖς) ἐπ᾿ ΣΥ -- γὰρ] μὲν ΔΛ, οπι. ΘΟ μομιΟ],, γὰρ (τοῖς) ΒΑ -- 0 μὲν ο». Λ -- {τοῖς 
φίλοις) συνάχϑονται ἡ Π ϑγγιι5. (ἰθοιποὶ. ΡΠ οΐ. ς Β. ΒΒ, -- πράττουσι (τοῖς φίλοις) 

ἘΧΟΡατγί5. --- 11 δοκοίης ΕχΧΟΡαγίν., δόξῃς ἙΓογρΡαΓΙκ. -- μηδὲ τῶν παρόντων ΡΔΡ 

ΤΓΟΥΡΡΑΥ 8, --- ολιγώρως (ς 5. ν᾿) ϑ5χεῖν ΡΆ}», ὀλιγωρήσφιν ΠΟΥΡΡΆΓΙ5. 
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104 Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ͂ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ (Ὁ 

Εἶναι βούλου τὰ περὶ τὴν ἐσθῆτα φιλόχαλος ἀλλὰ μὴ χαλλωπιστής. 
ἔστι δὲ φιλοχάλου μὲν τὸ μεγαλοπρεπές, χαλλωπιστοῦ δὲ τὸ περίεργον. 

᾿Αγάπα τῶν ὑπαρχόντων ἀγαθῶν μὴ τὴν ὑπερβάλλουσαν χτῆσιν 
ἀλλὰ τὴν μετρίαν ἀπόλαυσιν. κχαταφρόνε: τῶν περὶ τὸν πλοῦτον σπου- 

6 

δαζόντων μέν, χρῆσϑαι δὲ τοῖς ὑπάρχουσιν μὴ δυναμένων ᾿ παραπλήσιον ν 

γὰρ οἱ τοιοῦτοι [[ πάσχουσιν, ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππον χτήσαιτο χαλὸν 8 
χἀχῶς ἱππεύειν ἐπιστάμενος. πειρῶ τὸν πλοῦτον χρήματα χαὶ χτήματα 
χατασχευάζειν" ἔστι δὲ χρήματα μὲν τοῖς ἀπολαύειν ἐπισταμένοις, χτή- 
ματὰ δὲ τοῖς χτᾶσϑαι δυναμένοις. τίμα τὴν ὑπάρχουσαν οὐσίαν δυοῖν 

ἕνεχεν, τοῦ τε ζημίαν μεγάλην ἐχτεῖσαι δύνασϑαι χαὶ τοῦ φίλῳ σπου- 
δαίῳ δυστυχοῦντι βοηϑῆσαι πρὸς δὲ τὸν ἄλλον βίον μηδὲν ὑπερβαλ- 

89 λόντως ἀλλὰ μετρίως αὐτὴν ἀγάπα. στέργε μὲν τὰ παρόντα, ζήτε: δὲ 
τὰ βελτίω. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ἃ 91. εἶναι βούλου... τὸ περίεργον ἀφογρία. Ρῥ. 34. Βὶ (οἰίϑιη Υ)); 
Ιϑίάου. Ῥεϑίιβ. ΠῚ 84 γν. 192 Μίρῃθ; οἵ. Βαβϑἢ! ἀθ Ἰοσοηᾶ. χϑηί!]. Πἰτῖβ ὁ. 1 

Ρ. ὅϑι Β Μίμῃθρ --- ἀγάπα... μετρίαν ἀπόλαυσιν ἔχο, ῬΑ. 39; ΒίΟΌ. 94, 18 Μ' 
ἘὍποπιοϊὶ, ΒγΖ2. 201 (Βᾶγ. 190, οοῦμ. Ραγίβ. 158): ἀδουρία,: ΕΥ̓͂ --- καταφρόνει... ἐπι- 

στάμενος ἔχο. ΡατίΒ, 80; δίοῦ. 92, 12 Μ, ΠΟΥ. ΡΑΥΙβ. 151; αϑογμίά. μ᾿. 593 Β --- ὶ 98. 
πειρῶ τὸν... δυναμένοις 5ί0οὉ. 94, 19 Μ; σροτγρίά. ᾿. 14.Β; οἵ, Ατἰβίοί. τἱιθῖ. [8 μ. 

13618 238 --- τίμα τὴν... (8. 29) τὰ βελτίω δίοῦ. 94, 30 Μ' -- τίμα τὴν... δυστυ- 

χοῦντι βοηϑῆσαι ἀδογρία. μ᾿. 88 Β (οἰΐδτῃ ΕΥ̓͂) --- τοῦ φίλῳ... βοηϑῆσαι οἵ, αποιηοὶ. 

ΒγζΖ. 2006 (Βαγ. 127) μᾶτί. ροβίϑυ. --- ὃ 29, στέργε μὲν... τὰ βελτίω ἀποπΠ0]. ΒΥ Ζ. 900 

(Βδγ. 121) ἡ σὲ, ῥυίου. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒΙ 8 37. 1 εἶνα: βούλου τὰ] ἔσο ϑγγιιβ Οφοτρίά. Ιϑἰάον. -- 
(σικεῖαν) ἐσθῆτα ἀδοτρίά. -- αλλα ὁπι. ῬΔΡ -- 2) ἔστιίν Λ)Ὶ γὰρ φιλοχάλου μὲν 
ΛΣ ϑυτγὰβ (Εγ556] μ. 39) ς δηίθ Α.., φιλοχάλου μὲν γὰρ Θϑογρίά. [5ἰάογ. --- ὃ αγαπα 

(8ε) Ῥὰρ --- ἀγάπα οῃη., βορὰ ἀπί6 ἀπόλαυσιν δΔ]ἃ. ἀγάπησον ποπιοὶ. --- ἀγαϑῶν 

ὉΠ. Υ Ῥὰρ -- {4 μὲν σπουδαζόντων ΟὈἸ]οο. Π ΣΎ Ῥὰρ ἘχεορΡδτγίβ., μὲν οἴη. Λ Βιοῦ. 
σουρΡατβ, Οφογμία. ς --- 8 μὴ δυναμένων τοῖς ὑπάρχουσι(ν) ΟΟἸ]ος. Β 0. --- μη ϑυνα- 

μενων ἃ πασχουσιν (Ποπιοθοί.) ὁπ. ΡᾺΡ --- ὃ ὥσπερ ἱππὸν χτησαιτο τις χαλον ΡΔ0 
- ἐϊ ὁπ. Σ, (γάρ) εἴ σογρΡδυίβ. --- καλὸν ὁπι. ὅγγιβ ΕΧΟΡαγίβ. --- 8. 38, 1 τοῦ 
πλοῦτου Σ, πλοῦτον οη. Ῥᾶρ. -- 8. παρασχευαζεῖιν ῬΔΠ -- ἡξήματα μὲν Σ -- 

δυναμενοις ῬΔΡ --- χτήματα! κτ ἰῃ 18. Υ, ἀτήματα Σ, χρήματα δίου.: Μ' -- χτή- 
ματα δὲ δὰ δυναμένοις ὁ. Π --- 9 χκτᾶσϑαι ΓΑ. Ὁ. 84.] χρῆσϑαι ΛΙΣΎῪΥ Ρὰρ ϑγγ8β (υΐ 

οτί. (μὴ) χρῆσϑαι: ΕΥ̓́ΕΒ6Ὶ ρ. 89) δ.0}.: Α Οαφοτγρίά. ς ὁχο. Α. Ὁ. οὖ. ΟΥο Π 
Ρ. δ49|50, κεχτῆσθαι δίοῦ.; Μ'ὶ Κοὶϊ ΑΙ γν, 125, βοὰ οἵ. ΑἸΌγθομς 1890 ν. 17 --- 
(χατα τρόπον δυναμένοις ΡΔρΡ -- τίμα] ἀγάπα (Υ̓͂ 5. ν. 3) ϑγητιι5 Οεοτρία.: Ε -- 
δυεῖν Υ Ῥαὺ --- 10 ἕνεχε ΔΛ ρὲ. ν δὰά, τϑο., ἕνεχα Σ᾿ Ρὰρ ς Πο., ἔνξ Υ -- τε (5. υ. Υ) 
(καὶ ΣΥ --- μεγαλὴν {(ραδιως) Ῥᾷρ δίοῦ. ΚοῚΙ ΑἹ. 230 ἢ. 3. βοά οἵ, ΑἸ θγθοΝὶ 

1890 μ. 11 --- ἐχτεῖσα: οἵ, αὐ ΠῚ 10] ἐκτῖσαι (ν6] ἐχτίσαι) οοὐά. Βίου. ἀφοτρίά. 64... 
ὑπενεγχειν ΡᾺΡ --- δύνασϑα: οῃ. ΛΠ ΣῪ Ῥὰρ ἀδοτρίά. ς δηΐο Ὁ. -- τοῦ] τὸν Π͵ 
τῷ διοῦ., ὁπ]. ΣΎ Ῥᾷὰρ δουρί. --- φιλοσπουδαίῳ δίοῦ. --- φίλοις σπουδαίοις δυστυ- 

χοῦσι βοηϑεῖν ΣῪ --- 11 ἄλλον] ἄδηλον 500}. --ο μηϑὲν ῬΔΡ -- 19. αὐτὴν] ταῦτα Υ΄ 
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ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ 105 

Μηδενὶ συμφορὰν ὀνειδίσῃς " χοινὴ γὰρ ἢ τύχη κχαὶ τὸ μέλλον 

ἀόρατον. 
Τοὺς ἀγαϑοὺς εὖ ποίει ̓  καλὸς γὰρ ϑησαυρὸς παρ᾽ ἀνδρὶ σπουδαίῳ 

χάρις ὀφειλομένη. καχοὺς εὖ ποιῶν ὅμοια πείσει τοῖς τὰς ἀλλοτρίας 
χύνας σιτίζουσιν ̓  ἐχεῖναί τε γὰρ τοὺς διδόντας ὥσπερ τοὺς τυχόντας 

ὑλαχτοῦσιν, οἵ τε χαχοὶ τοὺς ὡφελοῦντας ὥσπερ τοὺς βλάπτοντας ἀδι- 

χοῦσιν. μίσει τοὺς χολαχεύοντας ὥσπερ τοὺς ἐξαπατῶντας " ἀμφότεροι 

γὰρ πιστευϑέντες τοὺς πιστεύσαντας ἀδιχοῦσιν. ἐὰν ἀποδέχῃ, τῶν φίλων 

τοὺς πρὸς τὸ φαυλότατον χαριζομένους, οὖχ ἕξεις ἐν τῷ βίῳ τοὺς πρὸς 
τὸ βέλτιστον ἀπεχϑανομένους. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ μηδενὶ συμφοράν... ἀόρατον ἔχε, ΡαγΐΒ. 81; δου. 123,9 Ν; 

(ἀποόπιο !. Βγ. 339 (Βατ. 934, Μοη. 130, [ οἰά. 133): σοτρ. Ρατίβ. 153: ΕἸου. Βοίϑα. 0.12}; 

Οδονρίά. Ρ. 60 ΒΕ; "ξγτίαπ. 3 δθο; "ΠΒΑΒ "1 5] ο. 65 οἱ 38; οἵ. ΡΉΪΟ ὕγα σαι. τοῦ. Υ 
Ρ. 338 08. (δίογθοί.) --- μηδενὶ συμφορὰν ὀνειδίσῃς ΒΑ 160, ὃ (ϑιϊά. ν. ὄνει- 

δίζω); εἴ, ΡΙ(8οὶ ἀἰσίαα ἃ0. Ὀίομ. μδουί. Ε 18 --- τοὺς ἀγαθοὺς... βλάπτοντας 
ἀδικοῦσιν ἔχο. ῬΑΙ8. 82; γϑϑρ. [Β85{}105] ο. 39 -- τοὺς ἀγαϑοὺς ... ὀφειλομόνγ 
Απΐου. 1 39; Οφογρίά. ρμ. 53 οἱ 88 Β (εἰδπι ΕΔ); ἰηι ϊαΐ. οδὲ ωἰθϑηΐ 5 ορ δέ. 728 -- 

τοὺς ἀγαϑοὺς 8ὖ ποίε: ΒΑ 187,17 --- χαλὸς γὰρ ϑησαυρὸς... ὀφειλομέόνη ἔχο. γ᾽ ηά. 

68; τ65}. Αμαμεῖ. δὰ 7υ8ιἰπίδη. ο. 7 --- χαχοὺς εὖ ποιῶν... βλάπτοντας ἀδικοῦσιν 

αδογμίά. νυ. δ1Ὶ Β (οἰΐδι Ὁ); οἵ, ΤΠπθορη. ν. 105, ΤΠ ΘΟρΡἢΥ]. δίπηοο. δρὶδί. 1 

». 38 Βοίβ8. -- ὅμοια πείσῃ... σιτίζουτιν ΒΑ 118, 8 (οὔ, δυϊά. ν. σιτίζω) «--- 

ἃ 80. μέσαι τοὺς... ἀδικοῦσιν δίον. 14. 15 Η; Οπόμο!. ΒΥ. 115 (Βδ81. 158); ΟΡ. 

Ῥαγίβ. 142; Θϑογμία. μ. 83 Β; οἵ Απαχίμι. τηδῖ. ας. 11 Ρ. 199, 8 ὅν, Αμϑδροί. δὰ 
Τυδείδη. ο. 12, Ἰδίάοτ. ΡοΙυβ. ΠῚ 1238 μ. 814 Μίατιο --- μίσει τοὺς... ἑξαπατῶντας 

Θγόρου. Οονίπε.: ΕΗ. τ. ἢ 1385 -- ἐὰν ἀποδέχῃ.... ἀπαχϑανομένους ἔχο. 
Ῥατγίβ. 83; ἀοογχίά.;: ΕΥ̓́; εἵ, θοιποβίῃ. ΧΧΠΠ 1834, Αρκαροί. δὰ Φυδειηΐδη. ο. 32. 

ἈΡΡΑΝΑΤΟΒ] 8ὶ 39... ϑ1 μηϑενι Ῥὰρ -- 9. ἀόριστον αφδογμίά. (οἱ. Οὐδ. ΥἹ, 
ν. ὅ15) 564 οἵ. ΒαΠν δηἰιηδάν, Ὁ. 41 εἱ μ. 5714 ἢ. 1 --- ὃ τοὺς οἴῃ. ΡΔΡ --- τοῖς ἀγαϑοῖς 
ΕχΟΡΑτίβ. αδθογμία. Ρ. 88 (καλοῖς εὖ ποιεῖν ῃ. 53) --- γὰρ οηη. ΕΧοΟΥ πὰ. --- 4 κακοὺς 
ΓΑΣΥ͂ῬΆρ ϑυτγὺβ Μ. ΑἸά, ΒΙ]. -- κακοῖς ἀδογμία.] καχοὺς (δὲ) (δ᾽ ΠῚ Π χορΡασίβ. 
(ρροπά.) --- εὖ ποιῶν] ὠφδλων ῬΔΡ --- πείσει Β, 84.} πείσῃ οοὐά. Ῥαρ ΕχΟΡαΑσίβ. 
Οεοτρίά. ς Πο., πάσχειν ΒΑ --- τοὺς ἀλλοτρίους Θρογρίά.: Υ͂ (οπι. ῬΕῚ --- 5 εραϑι- 

ζουσι ῬᾺΡ --- κειναι Ῥρ, ἐκεῖνοί Οδογρία, (ἐκεῖνεί Ν) --- τὸ Γ4.ν. 1 ΛΠ ἔχε 
Ῥαγίβ. ἀθογρί ἃ.) οἱ. Γρυ. ΣῪ Ῥὰρ --- διοδϑῦοντας ἀρογμία. --- τοὺς τυχόντας δὰ 
ὠφδλουντας ὠσπερ (Ποπιοϑοῖ.) οα. ΡῈ --- τυχόντας οοάἀά. ἀδοτρί.}] βάλλοντας 

ἘχΧΟΡΑΥῖβ.: ἕοτί. τϑοΐθ: τύπτοντας οἱ, ἴ8δπὶ Βυάδθυβ, ὑπ τυπόντας οἱ. ΄., αυοὰ 
Ῥγοῦ. 1... (56 οἵ. Ο, δὰ Ἰος.) --- θ οἱ δὲ Σ -- ἢ 80, 1 χολαχεύοντας μίσει χαϑάπερ 

Οοοτρίά. --- εξαπαντωντας ΡΔΡ --- 8 τοὺς πιστεύοντας ΛΊΡΔρΡ ὅ0ταΒβ (Ὁ) δίοὉ.: ἃ ς 

οὔ. ΧΙ δ8 --- (μᾶλλον) ἀδικοῦσιν ΘΠΟΙΙΟΪ. --- ἐάν δὰ 10 ἀπεχϑανομένους 05}. Υ --- 

ἂν Λ, ἐάν (μὴ) Π Υ., μὴ ἱπάχ. τα... δὰν (86) ῬᾺΡ --- 9 προς τὰς φαυλοτατας ΡᾺρ 
-- φαυλότατόν (σοι) ΛΠ ϑγτυβ (7) ς Πο. --- βμοι πρὸς τίου)]ς [τα βγελτιστα αἀποφαι- 

νομενο[ υς] ῬΔΡ, 



106 Χ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΤΟΥ ΒΥΧΑΝΤΙΟΥ (1) 

[ἴγνου πρὸς τοὺς πλησιάζοντας ὁμιλητικὸς ἀλλὰ μὴ σεμνός ̓  τὸν 

μὲν γὰρ τῶν ὑπεροπτικῶν ὄγχον μόλις ἂν οἱ δοῦλοι χαρτερήσειαν, τὸν 
δὲ τῶν ὁμιλητικῶν τρόπον ἅπαντες ἡδέως ὑποφέρουσιν. ὁμιλητικὸς δ᾽ 
ἔσει μὴ δύσερις ὧν μηδὲ δυσάρεστος μηδὲ πρὸς πάντας φιλόνεικος μηδὲ 
πρὸς τὰς τῶν πλησιαζόντων ὀργὰς τραχέως ἀπαντῶν, μηδ᾽ ἂν ἀδίχως 0 
ὀργιζόμενοι τυγχάνωσιν, ἀλλὰ ϑυμουμένοις μὲν αὐτοῖς εἴχων, πεπαυ- 

μένοις δὲ τῆς ὀργῆς ἐπιπλήττων ᾿ μηδὲ παρὰ τὰ γελοῖα σπουδάζων, 
μηδὲ παρὰ τὰ σπουδαῖα τοῖς γελοίοις χαίρων τὸ γὰρ ἄκαιρον παντα- 
χοῦ λυπηρόν " μηδὲ τὰς χάριτας ἀχαρίστως χαριζόμενος, ὅπερ πάσχουσιν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] γίγνου πρὸς... (δ 81) παροξυντικὸν γάρ ἔχο, Ρανία. 84: ΤΘΒρ. 

[Β4581118] ο. ῶ8 --- γίγνου πρὸς... ὑποφέρουσιν Θδογμίά.: ΕΥ̓͂ --- γίγνου πρὸς 

νων μὴ σεμνός ατσρογ, Οοτγίπεν.: ΕΠι. αΥ, Υ1] 1826  -- ἃ 31]. ὁμιλητικὸς δ᾽ ἔσει 

ενν ἐπιπλήττων ΟΥ̓ΘΡΌΥ. ΟΟΓΙηἐλι.: ἢ. τ. ΥὟἼΠ 1826 Ἦ; αφδογρίά. μ. 64 Β (οἰΐδια Υ7; 
εἴ, ΟΠοτῖς, ἀριστεὺς νέος: Μα8., ΕΠοη. {0 1894 ᾿. 4923, 82 .-- μηδὲ πρὸς τὰς τῶν... 

ἐπιπλήττων ΗδΥΠΊΟΙ. π, μεϑ, δεῖν. : ἢ. τ, ΠΠ 451 ὅρΡ, (θόβορη. ἘΠδοθηά.: ἈΠ. ὅν. 
1 510 ΨΥ) --- μηδὲ παρὰ τὰ γελοῖα... λυπηρόν “Απίοῃ, 1 08, "Οδοτρίά. ψν. 26 Β; εἴ. 
ΕἸΟΣῚ!. Βοῖββ. 1 ἡ. 132, Ομοσχίο. ἰῃ Ατδίϊαπι α. ΧΠΠ μ, 81 οἵ Ῥτὸ πιΐπιΐὶβ ὁ. 1 
Ῥ. 320 ὅταυχ (Ξ- ἔμπ). 14. Βοί588.) --- τὸ γὰρ ἄκαιρον... λυπηρόν ἔχο. ΜΝ ηΔ, 66; 

Αφοτμίά.: Υ --- μηδὲ τὰς χάριτας... ὑπουργοῦντες ἀφογρίά.: Εὶ (αὐτο ππαΐαίο): 
οἵ. Εατίρ. Εγδομίῃ. ἔχ. 862,1 βᾳ. ἢ --- μηδὲ τὰς χάριτας ἀχαρίστως χαριζόμενος 

γ68}. ΟΠΟ,0]. Βγ2. 94 (Βαᾶγ. 61, ὁΟγμ. ΑΓΒ, 802. μϑγέ. μγο γ.). 

ἈΡΡΑΒΑΤΙ 8] 1 ὁμιλητικὸς) ομηίλιίκας εἱ νίἃ, Ρᾶγ. --- σεμνός Γ μΥ., τὲ χαὶ 
ὑπεροπτικός ἱπ πιρ. δα, ὅ ϑ΄γγι8 (7) 56ὰ οἵ. δέν. ΤΨ' μ. 815, σοβαρός ΣΎ τόμου. --- 

τῶν μὲν Γ ΡΥ. (οΟΥτ. τα.) Π ΕχοΡ ΑΒ. ἀδογαία.: Εἰ ς δυΐθ Α. --- 3. τῶν ὁ. Σ ({π| ΤᾺ 5. 

1 -- 10} γ᾿, τὸν Π ἘχΟΡανῖβ. Οϑουμία, ς δηΐθ Α. -- ὑπεροπτιχὸν ΠΣΥ͂ ἘχΧΟΡατίβ. 

αθοτρί(. ς δίς Α. --- μολις τις ἂν ὑπομ[διν]β[ι]δν, τον ὅε ΡᾺΔ} -- οἵ] καὶ ΕΧΟΡΑΤν. 
--Ὁ καρτερήσαιεν ΕΧΟΡΑΤΙΒ. -- τῶν δὲ τὸν (τὸν οἵῃ, Σ ΘΘΟΥμ 14.) ὁμιλητικὸν Π ΣΎ ἔχς 

Ρατῖβ. ἀδϑογμίά. ς δηΐθ Α. --- ὃ ομηλίκὼν Ρὰμ --- ἡδέως ἅπαντες Θ0]10ς. Σ --- ἃ 81. Σ᾽ 
ὁπι. Οθογρία. ---- 4 ἔσει Β. 54. ἔσῃ οἰ ἃ. Ρὰμ ΕΧΟΡΑΓΙΒ5, ς Πο., ἔσο ἀγόροι,.: ὙἸηάον. 
Οθογρίᾳ, --- ὧν οπι. ἀδογρί(. --- πάντας Γ ϑγγι5 (7) ΕΧΟΡΑΥΒ. (Ακτίου]) Β, ΒΒ. ΟΒ μη. 
βδπαάγβ -α ἅπαντας: Σ Υ ἀτεροτ,.) πάντα ἡ Παρ Οδοιμία. ς 5. Β]. Βοῖιη.ὅ --- φιλόνεικος 

ΓΙ ΛΠΣΥῪ ϑγτα (Ὁ) ἘχοΡαγίβ. ἀθουρί. τθρουῦ. ς 1). Βα" οἴη 1842. γν, 839,40] 
φιλόνιχος Γρτ. ΡδΡ Β.54ᾳ. οὐ Βοιῃη.30.. 122: βοιὶ ΤΟΥ ἀδὰβ ὁχ ροθεβ γαοθηβθη 8, 

οἵ. οἴ ὦ ὙΠ] 48 -- ὃ παραπλησιαζόντων ΗδΙΟμ. --- τραχέως ΓΛΠ᾿ ΒΥΓιν 

ΕχΟΡΑΤ 5. ἄτομον, ἤδιμος.} ταχέως ΣῪ (δογμίφ.: νΘΎ ἘΠ Αμτγίοοϊα ((Ο] γαγὶ μοΐθϑὶ 

κρο, ἍΝ), ῥσον. οἴἴδοι ἘαοοϊοΙαἱὶ --- μηδ᾽ ἂν 8] τυγχάνωσιν ὁοὴϊ. ϑ 115 (7) Ηθτειηοκ. 

(ΦοΒθρ}ν.) αφογμαία., ᾳαοὰ μἱασο Κοιθο ΑἹ μ. 29. υ. 4 --- μηδὲν αδικὼς οργιζου 

αλλα ϑυμουμένοὺυς (11.) ΡᾺΡ --- ὃ εἴχων] ἐφησυχάζων ἀδογρίά. --- παυόμενοις Ῥὰρ -- 

7 τὰ γβλοια σπουδαζῶὼν μηδϑ παρὰ τὰ ὑπὶ. ΡᾺΡ --- περὶ τὰ γελοῖα ΛΑΣΎ -Ξ Β., 5εὰ 

οἵ, (ὥγταηι 3) Βαϊζου 841} Πγόυτα. Ρ. 141: δίτ, ΠῚ Ρ. ΗἹ1 δι! οη 1849. υ». 531 -- 
Ἀ. περὶ τὰ σπουδαῖα ΛΗ ς Β. --- χαίρων] χρώμενος ἔχοΟΡαγίδ. -- γὰρ οι. ὈχοΟΥ μα. 

ἀεουμὶι.: Κ΄ -- 9. ἀχαρίστους] Ρὰρ -- ὃ ΣΥ͂ -- ποιοῦσιν Π͵ 



δ 

Ὀ 

1: 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΝΙΚΟΝ 107 

οἱ πολλοί, ποιοῦντες μέν, ἀηδῶς δὲ τοῖς φίλοις ὑϊϊπουργοῦντες " μηδὲ 
φιλαίτιος ὥν, βαρὺ γάρ, μηδὲ φιλεπιτιμητής, παροξυντικὸν γάρ. 

Μάλιστα μὲν εὐλαβοῦ τὰς ἐν τοῖς πότοις συνουσίας " ἐὰν δέ ποτέ 

σοι συμπέσῃ καιρός, ἐξανίστασο πρὸ μέϑης ̓  ὅταν γὰρ ὁ νοῦς ὑπ᾽ οἴνου 
διαφϑαρῇ, ταὐτὰ πάσχει τοῖς ἅρμασι τοῖς τοὺς ἡνιόχους ἀποβαλοῦσιν ̓  

ἐχεῖνά τε γὰρ ἀτάχτως φέρεται διαμαρτάνοντα τῶν εὐθϑυνόντων, ἧ τε 
ψυχὴ πολλὰ σφάλλεται διαφϑαρείσης τῆς διανοίας. 

᾿Αϑάνατα μὲν φρόνει τῷ μεγαλόψυχος εἶναι, ϑνητὰ δὲ τῷ συμμέ- 
τρῶς τῶν ὑπαρχόντων ἀπολαύειν. 

᾿Ἡγοῦ τὴν παιδείαν τοσούτῳ μεῖζον ἀγαϑὸν εἶναι τῆς ἀπαιδευσίας, 

ὅσῳ τὰ μὲν ἄλλα μοχϑηρὰ πάντες χερδαίνοντες πράττουσιν, αὕτη δὲ 
μόνη καὶ προσεζημίωσε τοὺς ἔχοντας ̓  πολλάχις γὰρ ὧν τοῖς λόγοις 

ἐλύπησαν, τούτων τοῖς ἔργοις τὴν τιμωρίαν ἔδοσαν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑῚ μηδὲ φιλαίτιος ... παροξυντικὸν γάρ ἀφογρίά.: ΕΥ̓͂; οἵ, 50Π0]. 

θδιηοϑίῃ. Χ ὃ Τὸ ν. 208, 25 Ὁ --- 8.32. μάλιστα μὰν εὐλαβοῦ... τῆς διανοίας ἔχο. 

Ῥατίβ. 85: σδοτγρία.: Εἰ; ἰτηΐ. οδὲ [Β8581118] ὁ. 35; οἵ, ΤΠ θορη. ν. 488 --- συμπέσῃ 
ΗδδυοΝ. 8. Υ. --- ἀϑάνατα μὲν φρόνει... ἀπολαύειν ΘποΙΏ0]. Βγ2. 202 (Βδγ. 121); 
αφονμία.: ΕΥ̓͂ -- 88. ἡγοῦ τὴν... τιμωρίαν ἔδοσαν ἔχο. ῬΑτΤί8. 80 --- ἡγοῦ τὴν... 

τοὺς ἔχοντας ΟφοΓρία. μ. 40 Β. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΌΞΒ] 1 ἀηδῶς] ἡδεὼς ΡΔρ, ἀδεῶς ὅγτιβ (Εγ856ὶ μ. 86) --- 3 βαϑὺυ 

γὰρ Ῥὰρ --- μηδὲ φιλεπιτιμητῆς, παροξυντιχὸν γάρ οπι. Π --- φιλεπιτιμητικός Υ 

-- 8 88, 8 μάλιστα μὲν οἴη. ῬΔΡ 5108 Οδογρία. -- μὲν (γὰρ) Σ --- τἀς] 
τα ΡὰΡ -- ἐν] ἐπὶ ἀδογρία. --- ποϑοι[ς] ῬὰΡ --- τῷ πότῳ συνηθείας ΣΥ͂ -“-- 
ἂν Λο -- ποτά οἴῃ. Π Οδοτρία. (αῦδί ϑυγιθ) --- 4 συμβῇ ΣΎ (οἵ. Ῥ4Ρ) ἔχο 
Ρατίβ. Θβϑογμίά. οἵ. ϑέθγῃ ὕ8 0}. μ. 108 84ᾳ. --- σοι συμπέσῃ καιρός} τοίουτον τι 
συμβη: ΡᾺΡ -- ὃ νοῦς ὕπ᾽ οἴνου] ὁ οἷ... (4 {τι ΔΌΒοϊ5886) Υ, ὁ νοῦς ὑπὸ {τῆς Σ) 

μόϑης Σ ΕΧΟΡΑτίβ. --- ὃ φϑαρῇ ἀθονμία. -- τὰ αὐτὰ ΓΣΥ Οδοτρία., το αὐτο ῬΆρ, 
ταὐτὸν ΕΧΟΡΑτίβ. Βίθγη δ! Ρ. 110. 00}}. ΧΧ 94, ΧΧΙ 196, 199, ΧΥ̓́ΠῚ 91, οἵ, δὰ 

ὙΠ 85 -- τοῖς ἅρμασι] τοῖς οἴῃ. Λ --- ἀποβάλλουσιν ΛΠ ΣΎ ὅϑγτιβ (Ὁ) ΕΧΟΡΑτσί8. ς, 

ἀποβαλλοῦσι Οϑοτρία. --- ἀποβαλοῦσι κεινα ΡᾺρ -- θ ἐχεῖνα μὲν γὰρ Σ, ἢος ἰοοὺ ὃ 

ἴογ 1{{|. δυβοίββδα ἱπΠ Υ --- διαμαρτόντα Υ ἀρογρίά. 0. Β. 84. (νοϊαί ὁχ Γ) --- εὑ- 

ϑυνούντων Λ ΜΝ. ΑἸά. 0. Β. 5ᾳ. (νο]ὰξ ὁχ Γ), ἰϑυνόντων ἀδογχία, (βϑγγὰβ αἱ νἱᾷ, Ξεε Γ) 

π' ἢ δὲ ΛΣΥ -- Ἰ σφ[άλλεται διαφϑαρείσης τῆς διανοίας δΌΒοίββαπι ἰῃ Υ ἴῃ ἢπε 
δῷ. -- ὃ μὲν ὁπι, ἀπομιοὶ. ἀϑογρίά. -- τῷ] τὸ ΛΔ ρυ. (δοττ, τος.) Σ Οαφογρία.: Υ̓ -- 
δὲ τὸ ΛΓ. (οοττ. τος.) Οϑογμίά. ΕΥ̓ --- 9 ἀπολαῦυξιν τῶν "παρχοντων σΟΙ 00. ῬΆΡ. -- 
ᾷ 38, 10 τοσοῦτον ΛΣ, τοσοῦτοΥ --- τῆς ἀπαιδευσίας εἶναι ΟΟἸΪος, ἘΧΟΡΆΓΙΒ, --- 

11 ὅσον ΛΣ βορὰ εἴ. Καὶ! ΑἹ ρ. 141 -- πᾶν Υ μΓ., τες 8. ν. δὰ. 1, πάντα Σ ῬᾺΡ: 

εἰ. ΥΥ, βορὰ οἵ, Οὐϑ ΠΟ ρ. 551 --- 132 μονὴ: {τῶν μοχϑήηρωνν ῬᾺμ -- γὰρ ὁη!. ΛΉΓ,, 
βιν, δὰ, τοο, --- ὧν] ὃν Λ-, οὖς Υ(, οηι. ΡᾺΡ -- 18 ἐλύπησε Σ -- τούτῳ ΛΞ, τοῦ- 
τοις Υ΄, τουτοὺς (ὧν. (6Χ τουτϑὺς) Ρϑρ. 
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Οὺς ἂν βούλῃ ποιήσασθαι φίλους, ἀγαϑόν τι λέγε περὶ αὐτῶν πρὸς 
τοὺς ἀπαγγελοῦντας ἀρχὴ γὰρ φιλίας μὲν ἔπαινος, ἔχϑρας δὲ φόγος. 

Βουλευόμενος παραδείγματα ποιοῦ τὰ παρεληλυϑότα τῶν μελλόν- 

των τὸ γὰρ ἀφανὲς ἐκ τοῦ φανεροῦ ταχίστην ἔχει τὴν διάγνωσιν. βου- 

λεύου μὲν βϑραδέως, ἐπιτέλει δὲ τὰ δόξαντα ταχέως. ἡἧγοῦ χράτιστον 
εἶνα! παρὰ μὲν τῶν ϑεῶν εὐτυχίαν, παρὰ δ᾽ ἡμῶν αὐτῶν εὐβουλίαν. 

περὶ ὧν ἂν αἰσχύνῃ παρρησιάσασϑαι, δούλῃ δέ τισιν τῶν φίλων ἀνακοινώ- 

σασϑαι, χρῶ τοῖς λόγοις ὡς περὶ ἀλλοτρίου τοῦ πράγματος “ οὕτω γὰρ τὴν 
8ὺ ἐχείνων τε γνῶσιν αἰσϑήσει χαὶ σεαυτὸν οὐ καταφανῆ, ποιήσεις. ὅταν ὑπὲρ 

ΤΕΒΈΙΜΟΝΙΑΊ οὖς ἂν βούλτ,.., ψόγος ἔχο. Ραγίς. 87; Οποιμο]}. γα. [48 {Βδγ. 

139); ἀϑονκχία. μ. 04 Βὶ (οἰΐδη Ἐ); Ἢ ΒΑΜ1 15] ὁ. 938 --- ἀρχὴ γὰρ... ψόγος ἔχο. Υ1μ}. 

θ1 --- ὃ 84. βουλευόμενος, .. διάγνωσιν ΟΟΓΡ. ΡαχίΒ. 146: Οφογκίά. ν. 118; οἵ. Απϑχίιη. 

τοῦ, ὁ. 1. μ. 198, 95 ϑὃγρ, ᾿βοου 15. Δρορ θη. 4 8] (δίον». 1. 18. 1) --- τὸ γὰρ 
ἀφανὲς. . διάγνωσιν ἔχο, Υἱηὰ. ὑδ: Μᾶχ. ῬΙβδυα,: ΗΝ. τ. ἡ 354. (Δύο. ἰὼ 

Ηφϑύμοῦ. στασ,: Εἶϊι., ΟΥ. ΝἼΙ 111 Υ); εὐ, ΟἸδοι (7) ἀϊείαμι δ}. ὅτου. 1. 923 Η, 

ΒοΙοηΐβ ἰδ], 1. 112 Η --- βουλεύου μὲν. ταχέως ἔχς, Ρατί8. 38, δον. μ᾿ 11}; 

οἵ, Αὐἰβίοϊ. πὰ. Νίο, ΥἹ 10, Ῥϑπιοβί. ργοόθι. Κα 8. Βίϑητι 5 αἀἰοίαπι ἂρ. δίοῦ. 

Ι, 31 δὲ 112 ἢ οἱ ᾿ίομ. βου. 1 81, Αμκϑρεί. δι Δι ϊηΐδη, ὁ. 2 -- ῇγοβθ χρά- 

τπιστον᾽,.. δὐβουλίαν δογμκίά. μ. 39 ἃ --- περὶ ὧν ἂν αἰσχύνῃ... ποιήσεις ἔχς, Ρατίβ. 88; 

σόα. ν. 14 Β -- οὕτω γὰρ τὴν... ποιήσεις Βυγιποίδη, ΧΥ ΠῚ 1898 οἱ 18. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ) 1 οὖς οἱ. ἀϑογμῖα. --- ἐὰν Υ Ῥὰρ Οφουνμία.: Ἐἰ --- βούλε: Υ 

ΕΧΟΡατίβ., βούλῃ {τινὰ) Οφογαίά.; Εὶ -- Οποιήσασθαι φίλον ἀδογρίά.: Εὶ, φιλοποιΐ- 

σασϑαι ΟἸΟΠΙΟΪ, --- ἀγαϑὰ λόγε Θπῃοιηο!. --- περι αὐτῶν οἴη. ΡΒΡ. --- 3 ἀπαγγε- 

λοῦντας ΡΒρ ΕχοΡδτῖβ. (Αρτίοο δ): εἰ. Ν΄. Ο. Ηἰγβοιὶς Οοῦ. ΥἹ, Ρ. 818 Β].} ἀπαγγέλ- 

λοντας ΓΛΣΥ Οδομιοὶ. ἀφογμίά. θά. οχο. Ο,, ΒΙ., οἵ. δοίη. δὰ 8ὶ 44: βοὰ Ἰοείβ ἃὉ 

10 ΘΟἸ ]δε8. υοέΐϊο ζαϊαγὶ διίαθπο πιο δὴν βυῦεδί, ἀπαγγέλοντας Π -- μὲν γὰρ 

φιλίας ΟΟἸ]0ς. Σ Θοογρίά. ς, μὲν ὁ). Υ ἀπομιοὶ., γὰρ δὲ μὲν οι. ΕΧΟΥ ΤΩ. --- καὶ 3. 

ὃ παράδειγμα Π ΣῪ --- 4 γὰρ οἷα. ΕχοΟΥ ηα. --- τὴν ὁπ. ΡΆΡ --- ὅ ποιδϑι δὲ ΡΒρ --- τὰ 
δόξαντα ταχέως ΕΧΟΡΑΤΙΒ. (εἴ, Αμεροί. ἐκτέλοι δὲ τὰ χριϑάντα σπουδαίως), φυοὰ 
ποιποθοίο]θυΐοη ἔβο 1] ταχέως τὰ δόξαντα (1..)} οΟΙΪος. οοὐἀά. φογεία. οὐ 4. -- 

ταχεὼς τὰ ὄοθαντα (--- δοχϑέντα ) ῬᾺΡ --- κρατιστὰ (ὁπ). διναι) ῬΒΡ --- ὃ τῷ ϑεῷ 

Σ, ϑεῶν Λ, τοῦ ϑεοῦ Θϑογρίά. --- ἡμῶν οὐβουλίαν αὐτῷ (0110... Λ, αὐτῶν οἴῃ, Οφογαίά. 
---ὄ ἴ (καὶ) περὶ ἔχορβατγίκ, --- ἂν] εαν ῬΆρ, οἵη. θθογαία. --- παρρησιάζεσθαι ΠΣΥ 

αθογαίά. --- βοῦλει ΛΠῪ Οδοναίά. ς --- τινι Ῥὰρ --- τῶν φίλων τισὶν οοἸος. Υ -- 
8 ὡς περὶ) ὥσπερ Υ̓ ἘΧΟΡΑΥΒ. -- 9. τὰ ὁοηι. Ῥτίβο. 185 Οφογμίά. --- τε ἐκείνου οοἰΐϊου. 
Ῥὰρ -- - γνῶσιν ΓΒ. Β8. ΚοΙ! ΑἹ ρμ. 38 ᾿, 8, οἵ. Τπυογά. 1] 44, 3] γνώμην ΛΠΣΥ 

Ῥὰρ Ἐχοραγίβ. ἀδογρία. ς, διάνοιαν Ῥγίδβο, ΒΑ. (Δ Ευδρ. ἃ 69) δεη. δδπάγα Εἰ. 
-- αἰσϑήσε: Β, 84. αἰσϑήσῃ οοἀά, Ῥὰρ ΕΧΟΡΑΓΒ. ἀδογχί, ς Πο. -- σαυτὸν ΠΣ 
Ῥγίβο. -- ἀκαταφανῇ Οθογρίά. --- αὶ 8δ. περὶ ἀδογρία, --- ὑπὲρ ΓρΥ. Ραμ Θροσρίά.: 
ΝΒ, ΒΒ. Οδομῃ.] ὑπὲρ (τῶν) Γ, ΛΠ ΣΥ͂ ϑγτὰβ Ἐχορατβ. ΕἸ Βοῖβ8. (ὐθογχίά.) 

οοἰΐ, οἀά, 

ε 

ζε 
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ϑεαυτοῦ μέλλῃς τινὶ συμβούλῳ χρῆσϑαι, σχόπει πρῶτον πῶς τὰ ἑαυτοῦ 
διῴχησεν ὁ γὰρ κακῶς διανοηθεὶς περὶ τῶν οἰχείων οὐδέποτε καλῶς 
βουλεύσεται περὶ τῶν ἀλλοτρίων. οὕτω δ᾽ ἂν μάλιστα βουλεύεσϑαι 
παροξυνϑείης, εἰ τὰς συμφορὰς τὰς ἐχ τῆς ἀβουλίας ἐπιβλέψειας καὶ 
γὰρ τῆς ὑγιείας πλείστην ἐπιμέλειαν ἔχομεν, ὅταν τὰς λύπας τὰς ἐχ 
τῆς ἀρρωστίας ἀναμνησθῶμεν. [} 

Μιμοῦ τὰ τῶν βασιλέων ἤϑη καὶ δίωχε τὰ ἐχείνων ἐπιτηδεύματα ᾿ 88 
δόξεις γὰρ αὐτοὺς ἀποδέχεσθαι χαὶ ζηλοῦν, ὥστε σοι συμβήσεται παρά 
τε τῷ πλήϑει μᾶλλον εὐδοχιμεῖν καὶ τὴν παρ᾽ ἐχείνων εὔνοιαν βεβαιο- 
τέραν ἔχειν. πείϑου μὲν καὶ τοῖς νόμοις τοῖς ὑπὸ τῶν βασιλέων χει- 
μένοις, ἰσχυρότατον μέντοι νόμον ἡγοῦ τὸν ἐκείνων τρόπον ὥσπερ γὰρ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] ἃ 858. ὅταν ὑπὲρ... ἀναμνησθῶμεν ἔχο, Ρατίβ. 389; Οεροναία, 
Ρ. 84 ΒΕ -- ὅταν ὑπὲρ... ἀλλοτρίων ΕἸ ΟΥ̓]. Βοΐ85. 1 ν. 121; Οφογχία.: Υ; "[Β48}1}8] 
Ὁ, 18 -- ὁ γὰρ χκαχῶς.... ἀλλοτρίων δυϊ, ν. Ἰσοχράτης 8 οἱ φαῦλον 2. ἔχο. ΥἹηά. 
09; οοτρ. Ῥατίβ. 147: οἵ. Αἰιεῖ, κὰ Ἠφρτγθηῃ. ΕΥ̓ 18 -- οὕτω δ᾽ ἂν... ἀναμνησθῶμεν 

οἵ, Αβραρεί. δὰ δυβεϊπίδη. ὁ. 38 --- χαὶ γάρ τῆς ὑγιείας κτὰ τοαρ. ΟΠΟΥΪΟ. ῬΓῸ πιΐπιΐβ 
Ρ. 384, 19 Θταὺχ --- ὃ 80. ἰσχυρότατον μέντοι... τρόπον Υ68}. Ῥηοὲ. ορίβε. δῇ 

ΜΊΟΠ 861, Βαϊ. ργίης, ὁ. 51 -- ὥσπερ γὰρ τὸν... ϑαυμάζειν σοτΡ. ΡῬατίβ. 106; υἱΐα 
ἴβοου. Ρ. 2301 Ὗ σβίθυτη. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒΊ 1 σαυτοῦ Π Οροτρίά.: Υ, ἑαυτοῦ (πραγμάτων) ΕἸΟΥΒΟΐΒ8. --- 
τῖνι μαλλης (0]106. ΒΡ --- μέλλεις Σ ΡΥ. (οοΥΥ. 2) αφογρίά.: Υ --- συμβουλεύεσθα: 
ΛΠΡαΡ ϑγυβ (Ὁ) Οδοταὶά. ΕἸοΥΒοΐβδ. ς, συμβουλεύσασθαι Σ ΕΧΟΡΔτΥίΒ., συμβουλεύ- 

σασθαι Ὺ --- πρότερον ἢ --- (ὑπὲρ) τῶν αὐτοῦ (αὑτοῦ ς) ΛΠ ς δία (Α.) 1... ῥγοῦ. ΒΒ. δὰ 
ΑΥθορ. Ρ.410 -] ζπ8ρ) τῶν εαυτοῦ ΡΔρ Οδογρμία,, {περὶ) τῶν ἑαυτοῦ ΕΧΟΡΑΓΙΒ., (ὑπὲρ) 

τῶν ἰδίων ΒΊΟΣ ΒΟΙ88. --- 9 διωχηκεν ΡᾺΡ -- γὰρ ο"η. ἘΕχογίηϊ. --- φαύλως Βαϊά. --- ὑπὲρ 

ΛῈΣ Ῥὰρ ΕἸουΒοίββ. Θϑογμία. ς δηΐθ ἔῆς-.Ἅ Υ -- ιϑίων ΛΠ ϑγτιηβ (Ὁ) Βαϊά, ς ο. 
--- 8. βούλεται Υ(, βουλεύετα: ἘΧΟΡΑΤΙΒ., συμβουλεύσεται ΕἸΟΓΒΟΙΒ5, -- ὑπὲρ Π -- 

οὔτος Γ Ῥὰρ ἘχΟΡαγίβ.: ΝΜ: ἰΐθηι δηΐθ οοπβοηϑηΐοβ Γ ὃ 417, 48, 52, ΧΙ 45, 48, 

ΧΠῚ 94 (Θ), ΧΙΧ 320, ἐμ. Υ δ: οοὐά. ΧΧΙ 188, 188; οοὐά. ααἰάδηῃ νυ ]ρ. Υ̓ 6, 
γΠ͵:. Ὑ| 4, |1Χ 8, Χ 12. 20, ΧΗΙ 48, ΧΙΝ 81, 91. 111, 188, ΧΥ͂ 86, ΧΥ͂Ι ιθῦ, 
ΧΨΠ 14 (Ραρ), 82, 101 (Ρὰρ), ΧΙΧ 91, 88, 184, 288, 804, 318, ΧΧ 939, 64, 181, 
ΧΧΙ 40, Μ9, 1179, 396, 3231, 261 --- ϑουλεύσασϑαι ΣΎ, οἴχῃ. ῬΔΡ --- 4 παροξυνϑήσῃ Υ 
“-- τῆς συμβουλίας Ῥὰρ -- ὃ (ωσπερ) 71ὰρ χαὶ τῆς ΡᾺΡ --- ὑγείας Σ Ῥὰρ ΕΧΟΡ ΙΒ. 
-- ἐπιμβλειὰν πλείστην σοΙ]ος. ῬᾺΡ --- ἔχομεν] ποιούμεϑα Οφογρίά. --- ὅταν] ουτῶι 

καὶ τὸν ἄχοντα Ρδ --- τὰς ἐκ τῆς ἴῃ ΤΆΒ. 7---8 ᾿ἰξ{, Γ᾿, --- 6 ἀναμιμνησχῶμεν ῬΔΡ 

- 8 86. 1 τὰ εκεινων (ὁηι. ἐπιτηδεύματα ἴῃ Ια, Βογίρίαγϑθ) ῬῸΡ -- 8 αὑτὸν Σ, 
αὐτὰ Υ --- ζηλοῦυ {τὰς δχεινων) Ῥὰρ --- συμβήσεται σοι Θ0|100. Π --- 9. τῷ} μεν Ρδρ 
-- μαλλὸν ὁπ). Ῥαρ (1ν.) -- παρ᾽ ἐχείνοις ΣῪ -- βεβαιότερον Υ: εἰ. ΟοὉ. ΥἹν Ρ. 150 

564 ει, βοιη. πὰ Ἰος., βεβαιοτάτην ῬὰΡ -- 10 δὲ καὶ ΣΎ, οἴῃ. Π βεὰ οἵ. δέν. Ὁ 

μ. 349. -- 1 ἰσχυρότατον δα τοῦ νομοῦ Ῥὰμ -- ἐκβίνου Σ --- ἐχδίνων τρόπον (τῶν 

αλλων) ῬὰΡ --- γὰρ οἴῃ. σογρῬατίβ. 

ΧΙ δὺ 
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ΧΕ Ι6. τὸν ἐν δημοχρατίᾳ πολιτευόμενον τὸ πλῆϑος δεῖ ϑεραπεύειν, οὕτω χαὶ Ὁ 
“ τὸν ἐν μοναρχίᾳ χατοιχοῦντα τὸν βασιλέα προσήκει, ϑαυμάζειν. 

81 Εὶς ἀρχὴν κατασταϑεὶς μηδενὶ χρῶ πονηρῷ πρὸς τὰς διοικήσεις " 
ΧΙ ὧν γὰρ ἂν ἐχεῖνος ἁμάρτῃ, σοὶ τὰς αἰτίας ἀναϑήσουσιν. ἐχ τῶν χοινῶν 

ἐπιμελειῶν ἀπαλλάττου μὴ πλουσιώτερος ἀλλ᾽ ἐνδοξότερος ̓  πολλῶν γὰρ ὃ 
χρημάτων χρείττων ὁ παρὰ τοῦ πλήϑους ἔπαινος. ὸ 

Μηδενὶ πονηρῷ πράγματι μήτε παρίστασο μήτε συνηγόρει᾽ δόξεις. 
γὰρ καὶ αὐτὸς τοιαῦτα πράττειν, οἵ ἂν τοῖς ἄλλοις πράττουσιν βοηϑῇς. 

ἂΝ Παρασχεύαζε σεαυτὸν πλεονεχτεῖν μὲν δύνασθαι, ἀνέχου δὲ τὸ 
ἴσον ἔχων, ἵνα δοχῇς ὀρέγεσϑαι τῆς δικαιοσύνης μὴ δι᾽ ἀσϑένειαν ἀλλὰ τὸ 

ΧΥΠ 99. δι᾿ ἐπιείχειαν. μᾶλλον ἀποδέχου διχαίαν πενίαν ἢ πλοῦτον ἄδικον᾽ ἃ 

τοσούτῳ γὰρ χρείττων δικαιοσύνη χρημάτων, ὅσῳ τὰ μὲν ζῶντας μόνον 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 81. εἰς ἀρχὴν κατασταϑεὶς... ἀναϑήσουσιν Εχο, Ρατίβ. 40; 
50}. 40, 21 Μ' ποπιοὶ. Βγ2. 81 (Βαγ. 19); αδογρίά.: ΕΕῚ; σϑβρι Αβαρεὶ. δὰ 
δαπιπΐδη. ο. 80, [Β4511}}18] ο. 88 --- ἐκ τῶν κοινῶν... πλήϑους ἔπαινος ἔχο. ΡΑΓΪΒ. 

1: οἵ. Βιομΐβ ἀϊοϊαπη ἂρ. δίο. 46, ῶ8 Μ --- πολλῶν γὰρ. πλήϑους ἔπαινος 

[Β85}}1|8] ο. 88 --- μηδενὶ πονηρῷ πράγματι... βοηϑῇῆς ἔχςο. Ρατίβ, 42; οοτρ. Ρατγίβ. 
1004: αφονρίά, Ρ. θ0Β; τϑβρ, [Β858]}}118] ς. 44: οἵ, ΤΠ Θορη. γν. 411 --- ὃ 88, παρασχεύ- 

αζε.. ἐπιείχειαν ἀφρογρία. Ρ. 14Β: οἵ ΤΙθοάοτυπι βορ ιἰβίδιη διιοίογθπι υἷα 

ογαι οι 8. 80. Αἴπθη. Π1 129 Ὁ; οἷ, οἰΐαπη Ῥ. πιο ηΐβΒ ἔμπι. 92 Μεῖι. -- μᾶλλον 

ἀποδέχου,.. μεταλαβεῖν ἔχο. ΡΑΥ8.48; ἀδογρία.; Ε; οὗ, ΤΊ ΘΟρπ. ν. 14Ὁ 8. --- μᾶλλον 
ἀποδέχου.., πλοῦτον ἄδικον οἵ, ΑἸοχϑηδ. π. σχημ.: ΕΠ. αΥ. ΠΠ 86, 39 80, Ηετοάΐδη. 
πὶ, σχημ.: ΠΠ 98, 80 ὅ0 --- τοσούτῳ γὰρ κρείττων... μεταλαβεῖν ἀδογρίά. μ. 84 Β. 

ΑΡΡΑΒΝΑΤΌΒ] 1 πολιτευόμενον] πιστεύομεν Ῥὰρμ -- οὐτως Ρὰρ εἴ, ὃ 8ὅ -- 
9 ἂν ἀρχῇ ΣΎ --- τον ὁπι. ἂρ -- 8 837, ὃ μηϑενι ῬΔρ -- (ἀνδρὶ) πονηρῷ χρῶ απομιοΐ. 
-᾿ 4 ἂν οἵη. ΣΥ Οοοναί. --- ἁμάρτοι Λς δηΐο (,, διαμάρτῃ Π, ἁμαρτά Υ, ἁμάρτει 
δουρί. --- ὃ ἐπιμελειῶν) ἐπαγγελιῶν ΣΎ μΥ.. δημηγοριῶν ἴῃ πᾷ. 1 --- 7 μηδὲν Λ, 

μηϑενι ΡᾺΡ -- πράγματι προστῇς ἢ συνηγορήσῃς σογρΡΑΙΒ. -- μητε παριστασο μὴτξ 

ὁπ]. ΡΒ} --- 8 αὐτὸς τοιοῦτος βινα! οἴοσπερ (χα! τοῖς ΡᾺρ -- οἵ᾽ ἂν Οϑοδη. Ξϑηαγ8 
τες οἷα ἂν ΓΣΥ ἘΧΟΡΑτγῖβ. Βα ππιοίη 1842. μ. 838 ΒΕ. οἵ. δὰ ΥἹ 30] οἷά {π4ρ) ἂν 
ΛΠ.-εΒ. ΒΒ. ΒΙ. Βοῃπ.2 Ροηίοκαι μ. 15, οἷα σογρΡαῦβ., εἰ ἀϑογχί, --- {χαι) τοῖς 
Ρὰμ ΕΧΟΡτίβ. --- πραττουσιν {(εαν) Ῥὰρ --- βοηϑοίης ἘΧΟΡΑτΓίΒ. Ῥγοῦ. Βίθγ ὉΔΟῚ (0]]. 

ΧΙ, ΧΗ 2, ΧΙΧΣ 39, βοηϑεῖς σουρΡατβ, ρογρί, --- 8 38, 9 σαυτὸν ΠᾺΡ -οὕ- 
πλεὸν εχειν ΡΆ}" -- μὲν] μὴ Δ, ὁπι. ΡΔΡ --- δύνασϑα: ΓΟ, 5ᾳ. Ἔχ, ΒΙ]., οἵ, ΕΠ 88 ϑδίγ, 

ΕΥ̓͂ ν.. 851,2 δ6ῃπ. δὲ Ἰἰος.: δέν ἴῃ μϑῦξα ποη οὐδίαις οἵ, καὶ 8, 9, 11], 84, 38] 

δυνάμενον ΛΠ ΣΥ͂ Ορογρίά. Ξ (απο 0.) Β8. 83) Αὐϑορ. μ. 401 Β]. 60}}. ΧΙ 13, δυνα- 

μενος ῬᾺΡ -- Ι0 ἔχειν ἧς (εἰ. ὁοτΥ. Ἂ, ΑΙ Κϑηδογ, οἵ, δέν, ΓΝ ῥ. 352), ἔχον Υ 
“-- δοχῆῇς Γρι., ἄγαν ἴῃ πὰρ. ἃ ά. ὃ -- ἀλλὰ δύ δ 11 πενίαν (Ποιῃοοοί.) οἴω. Υὶ' 

-- ἀλλὰ δι] αλλα ὃ Ῥὰρ --- ΤΙ] μᾶλλον ὁη1. Σ ῬᾺΡ --- ἀνεχου ἈΒρ --- 12 τοσοῦτον Σ 
Θοοναίά.: Εἰ -- γὰρ] τε Ῥαρ, οἵη. δουρί. --- κρείττω Π ΡΥ. (ν 8. ν. τϑο) ἔχς 
Ρατίε: Μ Οθογαία,: Εἰ το κρείττωι Ραμ, κρείττῶν Υ --- ὅσῳ οηι. Οοογρκίά. (ὅσον ἐοὐ. 
Ε: εἴ ΚοΙ ΑἹ ν. 141) -- τὰ] τοὺς Ραμ -- ζῶντα Σ, ΚΩΥΥ --- μόνον οἵ, Ρϑρ. 
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ὠφελεϊ, τὸ δὲ χαὶ τελευτήσασι δόξαν παρασχευάζει, χἀχείνων μὲν τοῖς χι:» 

φαύλοις μέτεστιν, τούτου δὲ τοῖς μοχϑηροῖς ἀδύνατον μεταλαβεῖν. μηδένα 89 
ζήλου τῶν ἐξ ἀδιχίας χερδαινόντων, ἀλλὰ μᾶλλον ἀποδέχου τοὺς μετὰ 
δικαιοσύνης ζημιωϑέντας οἱ γὰρ δίχαιοι τῶν ἀδίχων εἰ μηδὲν ἄλλο ΧΙΝ 38, 
πλεονεχτοῦσιν, ἀλλ᾽ οὖν ἐλπίσιν γε σπουδαίαις ὑπερέχουσιν. 

Πάντων μὲν ἐπιμελοῦ τῶν περὶ τὸν βίον, μάλιστα δὲ τὴν σαυτοῦ 40 
φρόνησιν ἄσχει ̓  μέγιστον γὰρ ἐν ἐλαχίστῳ νοῦς ἀγαϑὸς ἐν ἀνθρώπου 
σώματι. 1 πειρῶ τῷ σώματ: μὲν εἶναι φιλόπονος, τῇ δὲ Ψυχῇ φιλόσοφος, 
ἵνα τῷ μὲν ἐπιτελεῖν δύνγη, τὰ δόξαντα, τῇ δὲ προορᾶν ἐπίστῃ τὰ συμ- 

φέροντα. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] καὶ 89, μηδένα ζήλου. ὑπερέχουσιν ἔχο., Ρατίβ. 44: Οποιμοὶ. 

Βγυχ. 308 (Βᾶγ. 129. σοΥρ. Ρατίβ. 154); ἀθογαία, Ρ. 85 Β (1π πε δα. πάντων 6χ καὶ 40); 

εἴ ΟΒΠσπΐβ ἀϊοίατη ἀρ. ϑζοϊν. 1. 113 Η οἱ Ὀίορ. δοσί. 1 69,10 εἰ Βοί88. Απϑοά. αγ. 
ΓΡ. 131 -- οἱ γὰρ δίκαιοι, ὑπερέχουσι, πάντων ἔχς. Υἱπι. 10 (οἵ. αδοναία.): εἴ, 

ΡογΡ γε. δὶ Νάτο }}. 34. μ᾿. 90ῦ, 13 Νδιοκ, ἰβοοῦ. δρορμέμθμι. 8 Β],  θηθὺ ἀρο- 
ΡΠ θη] μη ᾿. 91 πη. 150 ΟΝ ΔοΠιβπιθίι, Εδβιβολμ γι χ, ΗΠ οἰ 610. ΡΙΜ]0].- 

γΘΥΆ. 1883) -- ᾧ 40. πάντων μὲν ἐπιμελοῦ... σώματι Εἔχο. ΡατίΒ, 45: 5(0Ὀ. 60], 1 

81, 985 ῃ. 211 δ --- μέγιστον γὰρ χτὰ εἴ. Ῥονγίδηκιγὶ ἀἰοίαπι ἂμ. δου. ὃ, 25 Η, 

ΤΠΘΟΡΉΥ!]. ϑίπιοο. αυϑοϑί. ρῆγ8. Ρ. 34. Βοίβ5. --- πειρῶ, ., τὰ συμφέροντα ἔχς, ΡΥ 8. 

40: Ορουνρα. μ᾿. 14 Β (οι Υ). 

ἈΡΡΑΒΚΑΤΟΒ] 1 ὠφελειαν 7 ΡὰΡ -- τὸ (οὔ, ὙΠ" 42. ΧΙΝ 49) θά. Β58. δά 
Ατϑορ. Ρ. 408 δ8ίγ. ΠῚ μ. 445 Βδϑαπην δία 1842. μ. 888 (ν61 τὰ) ὅμη. (οἵ, δὰ 106.) 

Β].] τὰ Γρε., ἡ Γα. ν. 2 (ἴὴὰ τάδ. τοχῦιβ σοττ, 3) ἡ ΠΣ ΕχορΡαγβ. Οϑουμία, ς Β. ΒΒ, Β8. 

ϑδηε γα, τοῖς Δ} --- ἡ δὲ χαὶ ΒΟΙΒΒΠι ἴῃ Υ -- παρασχευάτ Υ -- χα' δχεινων 

Ῥὰρ, κἀκεῖνα (δορί, -- Οζχαὶδ τοῖς Σ ΕχοΡανίας ΜΙ, εἰ. Ος Β]. (60}}. ΧῚ 80, 83, 
60. ὙΠ τὸ, [Πριποϑῖ.} ΠΧῚ 89): τοῖς οἵ. δον, --- 2 σπουξατοις ῬΔΡ --- πρόσ- 

ειοι ρογση!, --- ταύτης ΔΛΠῚῈΣ ἘχοΡατγῖβ. ἀδογρί. ς Β., τῆς ΥἉ, τουτῶν Ῥὰρ -- 

σπουδαίοις Υ --- ἀδύνατον μεταλαβεῖν ὁ). Υ -- 8 30. μηδένα ΔΌΒΟΙΒΒ.η) ἴῃ Υ -- 

ζήλου μηδένα σο]1ος, Θοονμί, - 8. ἀποδέχου δὲ μᾶλλον ΘΠΟΠΊΟ]. --- μετὰ] ἀπὸ 

ΡᾺΡ -- 1 αποζημιωϑεντας Ρὰρ -- ζημιωϑέντας οἱ ἈὈΚΟΙΒΒα πὶ ἰὼ Υ --- γὰρ οΠὶ|. 

Εχογ πα. -- εἰ μηδὲν ἄλλο! αλλων θΔ)}ν --- εἰ μηδὲν Διὶ ἀλλ᾽ οὖν ὁ. ΟΠοπιΟ]. -- 

27 γε οἱι. ΣΎ Εχον ἴμ. σπυπιο]. --- Ξ σπουδαίως ΕΧΟΡΑΥΒ, -- προ[Ἰχουσι ΡΔΡ -- 
ᾷ 40. ὃ μὲν ον. χΟΡανί5. - ἔπιμ8λο9ῦ} ἐπιπολὺ Ρὰ} -- ἑαυτοῦ Υ, αὐτοῦ Ῥᾶρ, 

σεαυτοῦ ἘΧΟΡαΤία, -- ἴ ασχεῖν ῬῺΡ -- γὰρ ἐν] εν ὑπ). Ῥὰρ -- νοῦς ἀγαϑὸς ἐν) 

ὑπ. Υ, ἂν δγὰβ. ἴῃ Γ᾽ -- ἀνθρώπῳ Υ --- 5. σωματικὸν (ἀγαϑόν Υ --- τῷ σώματ: μὲν 

ΒΙ. 5. μη.5 εὖ 5 20 οἱ βόμη. δ Αγθομρ. 44] τῷ μὲν σώματι (Π.Ὁ} Γ ϑγγιι8. Β. ΗΒ, ΒΕ, 

Ὅϑομη. βαηά γα, τὸ μὲν σῶμα ΛΠ ΣΥ Ῥὰρ ΕχΟΡατ5, ἀϑογρῆϊ, ς ΡΟΒΙΟΚδὰ Ρ. 19 --- 

φιλόπονος τῇ» 8. ψυχὴν οι. ΡῈ} -- τὴν δὲ ψυχὴν ΠΣΥ Ἐχερατγίβ, ἀθογρά. ς 

Ροπίοκδι μ. 1 --- φιλοσοτονΡὰ0ν -- 9. τὰ δόξαντα δόνῃ σΟΊ]οῦ, ΠῚ -- προορᾶν 

ἐπίστῃ] φρονεῖν δηνηι ῬᾺ} --- ἐπιστήσῃ ΣΎ, 



119 Χ, Θε Δ ΟΥ τό ΒΥ ΤΊΟΥ (ἡ 

Πᾶν ὅ τι ἂν μέλλῃς ἐρεῖν, πρότερον ἐπισχόπει τῇ γνώμῃ ᾿ πολλοῖς 
γὰρ ἣ γλῶττα προτρέχει τῆς διανοίας, 

Νόμιζε μηδὲν εἶναι τῶν ἀνθρωπίνων βέβαιον ̓  οὕτω γὰρ οὔτ᾽ εὐτυ- 
χῶν ἔσει περιχαρὴς οὔτε δυστυχῶν περίλυπος. 

Δύο ποιοῦ καιροὺς τοῦ λέγειν, ἢ περὶ ὧν οἶσϑα σαφῶς, ἢ περὶ ὧν 
ἀναγκαῖον εἰπεῖν " ἐν τούτοις γὰρ μόνοις ὁ λόγος τῆς σιγῆς κρείττων, ἐν 
δὲ τοῖς ἄλλοις ἄμεινον σιγᾶν ἢ λέγειν. 

Χαῖρε μὲν ἐπὶ τοῖς συμβαίνουσιν τῶν ἀγαθῶν, λυποῦ δὲ μετρίως 
ἐπὶ τοῖς γιγνομένοις τῶν χαχῶν, γίγνου δὲ τοῖς ἄλλοις μηδ᾽ ἐν ἑτέροις 

ὧν χατάδηλος ̓  ἄτοπον γὰρ τὴν μὲν οὐσίαν ἐν ταῖς οἰχίαις ἀποχρύπτειν, 
τὴν δὲ διάνοιαν φανερὰν ἔχοντα περιπατεῖν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ Καὶ 41. πᾶν ὅτι ἂν... διανοίας ἔχο. ῬατίδΒ. 41; ΟἸΟΠ1ΟΪ. ΒΥΖ. 144 
(θδν. 111, Μοῦδο. 111, 1,64. 111}: σοτρ. Ραγίβ. 148; Οφογρία, μ᾿. 64 Β (οἰΐδια Υ); εὗ. 

ΟἸἸοΩἶ5 (ΡΙἐδοΐ αἰ οἷ) ἀϊοΐαπι ἀρ. δίοῦ. 1, 112 Η οἱ Ῥίορ. ϑογί. 1 Τὸ οἱ Βοίβϑβ. 
Αὐροί, ΘΓ. ἴ μ. 188, ΟΠογίς. ἰὰ Ματα. οὐ. ΠῚ Ρ. 118 Βοΐδββ., [Β851}}}}8] ς. 86 --- νόμιξε 

μηδὲν... πορίλυπος ἔχς. ΡατίΒ. 48: δίοῦ. 108, 52 Μ ((ςοτρ. Ρατίβ.8617); ἀδογρίά. Ρ. 628 

(οἰἴατα δ); εὖ. Ατἰβίοι. ΕἸἢ. Νῖς, ΙΚ 1, Ῥουπίδπάγι ἀϊοίαμη ἃρ. δέον). 1, 112 Η οἱ 
Ὀίοκ. μαοτῖ, 197, ἰθδη. ΠῚ τ. 815, 4 ΗΕ, Ομοτγίς. θρί8ρΡἢ. ἰη Ῥτόσορ. Ρ. 11 Βοίβ8, 
(-Ξ-- ὁ Θεοδώρου), [Β48}}}08] ο. 88 οἱ 58 --- ὶ 42, δύο ποιοῦ... ἢ λέγειν Εἔχο. ῬΑΓΙΒ, 

49; Βίοῦ. 84, 6 Η (οοτρ. Ρατίβ. 6084); Θϑογαίά. ῃ, 35 Β (οἰΐδια Υ); “Τ θέχοβ ἰῃ 000]. 

δα Ηδβ, ορῃ. 180 (οἀ, Οδἰβίογά 1823); ΒΟ ΠΟΙ. δά Ἡοιθυ. 8}. ΟΥΔΠΊΟΥ Απ. Ῥασγίβ. 
ΠῚ 24: τϑβρ. [Β85]}}8] ο. 86; εἴ, ΟὨΙΟαΐ8. ἀἰοίατι ἃρ, ἰοῦ. 1, 1712 Η οὲ Ὀίοκ. 

Τιαοτί. [10 --- χαῖρε μὰν... ἔχοντα περιπατεῖν ἔχο. Ραγίβ. 80 -- χαῖρε μὲν... τῶν 
κακῶν ΟΥ̓». ΑΓΒ. 1095; ἀφογρία. Ρ. 95 Β (οἰίϑιη ). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒῚΙ ὶ 41. 1 πᾶν ὁπ). ἀδοτρία. --- λέγειν Λ ΠᾺΡ ς ἢο. -- επισχοπει 

προτῶρον ΘΟ]1ος. ΡΔΡ αὩομιΟὶ. (Β81.}) --- {τις} ἢ γνώμη ῬΔΡ -- ῶ γλῶσσα ΣΎ ΟΟΥΡ 
Ῥατγίβ. --- 8 Ῥγδθοθρίδ νόμιζε μηδὲν δΔὰ περίλυπος οἱ ὃ 42 δύο ποιοῦ βὰ ἢ λέγειν 
6Χ οἱ. Ἦ΄. ἐγβηβροβυθεοΐ Α. 84ᾳ., φυοά νϑυβίουθ ϑ' υγίδοδ δ᾽ίηυθο θά νἱἀ δίων 
ΓΟὨΝΓΙαδτὶ : δὴ ἰὴ ἐΠΠ|ὰ ἷς βϑηϊθπείδγατ οὐ νυἱάθίῃγ Βογνατὶ δύο ποιοῦ... 
οιγᾶν ἢ λέγειν, χαῖρε μὲν... γιγνομένοις τῶν χακῶν, νόμιζε μηδὲν. περίλυπος, 

Οὐἶπβ ἰδπηθὴ δυοίογ δἰ πὲ ἶπιθ να} 1488 (εἴ, ργϑοῖ. ο, ΠΠῸ οὈδίδηξ οἱ οοά. ΘΠ. 68 

οἱ Ῥὰρ οἱ ΕΧχοΡαγίβ. --- τῶν ανϑρωπινῶν μηδὲν εἰνα: (0110... ΡΔΡ -- 4 ἔσει Γρτ.] 
ἔσῃ ΓΙ ΛΠ ΣΥ Ῥὰρ Εχορατίβ. σουρΡαγίβ. Οδουμ. ς ΠΟ. -- οὐτ ατυχων ῬΒΡ -- 48, 

ὃ χαιροὺς ποιοῦ (Ο]]οο. Υ 5(ο».: ΤΥῪ. --ο χαιροὺς τοῦ λέγειν ποιοῦ (0106. ΒΟΠΟΙ ΗΘ68. 
--- ἢ περὶ] ὑπερ ῬΔΡ --- οἰσϑας Ῥὰρ --- οἶδας ἀκριβῶς ΘΟΠΟΙΗ 65. --- ὃ ἀναγχαῖν 

Υ -- ἀναγχαίων δογμία.: Υ --- (ην) ἀναγκαῖον ΡῈ} --- ἀναγκαῖόν (ἐστιν) ἘΧΟΡΔΥΙΙΒ. 

-- λάγειν {ἐστὶν) ἀναγκαῖον 5001 68. --- γὰρ μόνον λογὸν στήσας χκρειττῶν ἘΔΡ -- 
8. χαίρειν Υ̓ --- μὲν οἴη. ΟΟΥΡΡΑγβ. ἀδογρίά. --- λυποῦ δὲ] καὶ λυποῦ Λ σογρΡΑΓί8. 
δονμία. ς --- 9 6πι οἵ). ΡΒ} -- συμβαίνουσι τῶν χαχῶν ΠΟΙΡΡΑΙΒ. --- δὲ) ὃ ἐν 
Ῥδμ --- μηδὲν ἁτέροις ΛγΥ., ἐν μηδετέροις σοττ. τος. Μοή. }.., μηδ᾽ δτέροις Σ, μηδε- 
τέρως ΥἉ, μηδὲ ἐν ὁτόρῳ ΕΧΟΡ ΑΓΒ. --- 10 ὧν] αὐτῶν Ρϑμ, οἴῃ. ἘΧΟΡΑΤΙΒ. --- διαϑη- 

λος Ῥδρ --- οὐσιαν Χρυπτθιν ταῖς οἰκήσεσι, τὴν ὃ8 ῬᾺΡ -- 1 εχοντας Ῥαρ. 
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Μᾶλλον εὐλαβοῦ Ψόγον ἢ κίνδυνον " δεῖ γὰρ εἶναι φοβερὰν τοῖς μὲν 

φαύλοις τὴν τοῦ βίου τελευτήν, τοῖς δὲ σπουδαίοις τὴν ἐν τῷ ζῆν ἀδο- 

ξίαν. μάλιστα μὲν πειρῶ ζῆν κατὰ τὴν ἀσφάλειαν" ἐὰν δέ ποτέ σοι 
συμβῇ κινδυνεύειν, ζήτει τὴν ἐχ τοῦ πολέμου σωτηρίαν μετὰ χαλῆς 
δόξης, ἀλλὰ μὴ μετ᾽ αἰσχρᾶς φήμης τὸ μὲν γὰρ τελευτῆσαι πάντων 
ἢ πεπρωμένη κατέχρινεν, τὸ δὲ χαλῶς ἀποθανεῖν ἴδιον τοῖς σπουδαίοις 

ἀπένειμεν. 
(ε΄.) Καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἰ πολλὰ τῶν εἰρημένων οὐ πρέπει σοι 

πρὸς τὴν νῦν παροῦσαν ἡλικίαν οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο διέλαϑεν - ἀλλὰ 

προειλόμην διὰ τῆς αὐτῆς πραγματείας ἅμα τοῦ τε παρόντος βίου συμ- 
βουλίαν ἐξενεγχεῖν καὶ τοῦ μέλλοντος χρόνου παράγγελμα χαταλιπεῖν. 

τὴν μὲν γὰρ τούτων χρείαν ῥᾳδίως εἰδήσεις, τὸν δὲ μετ᾽ εὐνοίας συμ- 
βουλεύοντα χαλεπῶς εὑρήσεις. ὅπως οὖν μὴ παρ᾽ ἑτέρου τὰ λοιπὰ ζητῇς, 
ἀλλ᾽ ἐντεῦϑεν ὥσπερ ἐχ ταμιείου προφέρῃς, φήϑην δεῖν μηδὲν παρα- 
λιπεῖν, ὧν ἔχω σοι συμβουλεύειν. 

Πολλὴν δ᾽ ἂν τοῖς ϑεοῖς χάριν σχοίην, εἰ μὴ διαμάρτοιμι τῆς 
δόξης, || ἧς ἔχων περὶ σοῦ τυγχάνω. τῶν μὲν γὰρ ἄλλων τοὺς πλείστους 
εὑρήσομεν ὥσπερ τῶν σιτίων τοῖς ἡδίστοις μᾶλλον ἢ τοῖς ὑγιεινοτάτοις 
χαίροντας, οὕτω χαὶ τῶν φίλων τοῖς συνεξαμαρτάνουσι πλησιάζοντας 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] ὃ 48. μᾶλλον εὐλαβοῦ... ἀπένειμεν ΒίοὈ, ὃ], 28 Μ --- μᾶλλον 
εὐλαβοῦ... ἀδοξίαν ΕχΟΡαγίΒ. 51 --- μάλιστα μὲν... ἀπένειμεν ΕχοΟΙΡΑΓΪ8. 52 --- τὸ 

μὲν γὰρ τελευτῆσαι... χατέχρινεν ΒΑ 152, 81 (οἵ. δυϊ. ν. χαταχρίνω) -- ὃ 49. 

τῶν μὲν γὰρ ἄλλων... οὐ τοῖς νουϑετοῦσιν "ἜΧΟΡαγίϑ. 58. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΌΞΒΙ] 8 48... ᾷΑΟξᾺΡξὃΨϑΡξβ δειζνὸν) γὰρ ΣΎ --- φοβερὰν οἴῃ. Υ --- φοβερατοις 
ῬΆΡ, 566 τ ὸχ ν ΠΟΥΓ, --- μὲν τοῖς ΘΟἸ]ΟΟ, Σ --- τοῖς μὲν φαύλοις φοβερὰν ΟΟἸ106. 50}}. --- 

2 ζῆν) ϑίῳ 5100. --- 8 μάλιστα μὲν ὦ ἀσφάλειαν ὁπ|, 5[0Ὀ. --ο μὲν οἵη. ῬΔΡ -- κατ ασ- 

φαλειαν ΡΔΡ --- ἄν Λ --- ποτε] που ῬΔΡ --- ὁ χαλης 0Π), ΡΔΡ -- ὅ ἀλλὰ ἴῃ γ85. 12 [616 
{|| οπι. Υ --- τελευτᾶν Υ --- πάντοτε Σ, πάντως Υ ὅ[000.: 5Ὰ --- 6 ιδιον [αὖ ὕήτοις ῬᾺΡ --- 
ἢ ἀπένειμεν Γϑγτ5 ΒΒ. Β5. θοῇ. ΒΔ ΠΥΒ Ξ ἀπόνεμειν ΡΔΡ] (ἢ φύσις) ἀπένειμε(ν ΠΣΥ͂ 

ΕΧΟΡΑτΊ5. δέου, ς Β. Βδυιμη! οί 1842 μ᾿. 889. ΒΗ]. οπι. Λ --- αὶ 4. 8 ϑαυμα[ζετΊω ΡΔρ --- 
9 νῦν ὁ. ΣῪ Ῥὰρ --- οὐ γὰρ ΡᾺΡ --- ἸΟ(σοι» διὰ Ρὰρ --- ἅμα οη!. ΣΎ --- (σοῦ βέου Π --- 

συμβουλὴν ΣΎ -- 11 ἐξενεγκεῖν] ἔχοντ εἰπεῖν ΡᾺρ --- παραγγελματα ῬΔρ --- 12 τού- 

τῶν οηϊ. Σ, ( ἐν ) τούτοις Υ --- συμβουλεύοντα μετ᾽ εὐνοίας (0110ς. ἡ ΠᾺΡ ς ἢο., 56 

συμβουλευσοντὰ Ῥὰρ: οἱ, ΟΟὈ. Υ], Ρ. 8158, σοπῖτα ααθιὴ οἵ. Βοῃη. δὰ Ἰου. -- { σοι) 

συμβουλεύοντα ΣΎ --- 18 τὰ λοιπὰ μὴ παρ᾽ ἑτέρου (δτερὼν ΡΔΡῚ) ὁοοἰος. ΛΠ ΡᾺΡ ς ἢο. 

-- ξητοίης Σ -- 14 λαμβανης, ὠμὴν ὅξειν μηϑὲν παραλδιπεῖιν, ὧν εἰχον ΡΔΡ -- 

15 ὧν (ἄν ΛΠΣΥΎΝς- -- ἃ 45. 16 ἂν] εν ῬΔΡ --- τῷ ϑεῷ ΛΣϑγΥτγι8 9 δηΐθ Α, -- 
εἰ μὴ δ)᾽ὲ 11 δοξης ἧς οἵη, Ρὰρ -- ἣν Λῆς δηΐο Ὁ, 56 οἵ. δὲν. ΤΥ μ. 825 -- μεν 

οἴη. Ῥὰρ (80. ΡΔρΡΑΙΡ.) -- 18 ἡδίστοις] υδασι Ῥὰρ --- υγιείνοιῖς χαιρουνίτας] ουτως 

Ῥὰρ (ουτως υἱ νἱὰ. οἰΐδλιῃ ῬάὰρΑτβ.) --- 19 καὶ οπι. Υ΄ --- ἐξαμαρτάνουσι ΣΎ. 

Ὥγοταρ. ᾿βοογαι 8 ορθγα ἴ. ὃ 

1} 
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ἀλλ᾽ οὐ τοῖς νουϑετοῦσιν. σὲ δὲ νομίζω τοὐναντίον τούτων ἐγνωχέναι, 
τεχμηρίῳ χρώμενος τῇ περὶ τὴν ἄλλην παιδείαν φιλοπονίᾳ τὸν γὰρ 

αὑτῷ τὰ βέλτιστα πράττειν ἐπιτάττοντα, τοῦτον εἰχὸς καὶ τῶν ἄλλων 

46 τοὺς ἐπὶ τὴν ἀρετὴν παρακαλοῦντας ἀποξέχεσθϑαι. μάλιστα δ᾽ ἂν παρο- ὃ 

ξυνϑείης ὁρεχϑῆνα: τῶν χαλῶν ἔργων, εἰ καταμάϑοις, ὅτι καὶ τὰς ἧδο- δ 
νὰς ἐχ τούτων μάλιστα γνησίως ἔχομεν. ἐν μὲν γὰρ τῷ ῥᾳθυμεῖν χαὶ 

τὰς πλησμονὰς ἀγαπᾶν εὐθὺς αἱ λῦπαι ταῖς ἡδοναῖς παραπεπίγασιν, τὸ 

δὲ περὶ τὴν ἀρετὴν φιλοπονεῖν καὶ σωφρόνως τὸν αὑτοῦ βίον οἰχονομεῖν 

ἀεὶ τὰς τέρψεις εἰλιχρινεῖς καὶ βεβαιοτέρας ἀποδίδωσιν" χάχεϊ μὲν πρό- 

τερον ἡσϑέντες ὕστερον ἐλυπήϑησαν, ἐνταῦϑα δὲ μετὰ τὰς λύπας τὰς τὸ 
ἡδονὰς ἔχομεν. ἐν πᾶσι δὲ τοῖς ἔργοις οὐχ οὕτω τῆς ἀρχῆς μνημονεύ- 
ομεν, ὡς τὴς τελευτῆς αἴσϑησιν λαμβάνομεν" τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν περὶ 

τὸν βίον οὐ διὰ τὰ πράγματα ποιοῦμεν, ἀλλὰ τῶν ἀποβαινόντων ἕνεχεν 

48 διαπονοῦμεν. (ς΄.) ᾿Ενϑυμοῦ δ᾽ ὅτι τοῖς μὲν φαύλοις ἐνδέχεται τὰ τυ- 

χυθὺ χόντα πράττειν ̓  εὐϑὺς γὰρ τοῦ βίου τοιαύτην πεποίηνται τὴν ὑπόϑεσιν" ἀ 

κ᾿ 1 «: 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ τὸν γὰρ αὑτῷ ... ἐπιτάττοντα ΒΑ 142, 88 (εἴ. Βυϊά,. ν. ἐπι- 

τάσσω ἢ) -- Ἔ8βι 40. μάλιστα δ᾽ ἂν... ἀποδίδωσιν 5[0}}. 1, 20Η -- εἰ καταμάϑοις ὅτι 

ἐνν (δ 47) ἕνεκεν διαπονοῦμεν Οδογρὶα.: Εὶ -α καὶ 48, ἐνθυμοῦ ΠΟΒΎ ΟΝ. 5... 

ΑΡΡΑΝΑΤΟΌΒΕ 1 μαλλὸν ἡ τοῖς νουϑετίουσι] πλησ[]α[ζοντας ΡᾺΡ --- τούτων 
τοὐναντίον (ΟἸ]ος. Π --- τοῦτον εγνωχεναι ἴῃ ἰᾶ, Βογρίιταδ ὁπ. ῬᾺΡ -- 2 ἄλλην 
Γ Ῥαργτί Πά. 54.] ἄλλην (σου) ΛΠ ΣΥ ϑγγιβς ΒΒ. -- φιλοπονει[αι] ν[{|ατ (μονωι) 

Ραμ (νιᾳ Υ6] νείᾳ ΘΥΓΌΓΘ ἰἐθγα απ) --- 8 αὐτῷ Λ, ἑαυτῷ ΣΎ --- τοὺς αλλοὺς ΡΆΡΑΤΑ͂. 
-- 40. 4 μαλλον ὃ ΡΔρ -- ὃ ὀρεχϑῆναι οοὐ ἃ. (ΡΔΡ) δ5ῖ0}. ς Β.1] ὀρέγεσθαι Γ΄ Ἰηρ. 

πῸ. ὑΓ. Πᾷ. 84. --- ορεχϑη[ς] παρ[οξ]υνϑην[αι των [χαλὼν Ρὰ --- εργῶν οἢ. ΡΔΡ -- 
χαὶ ὁπ]. ῬΔΡ ἀδογρίά. -- ἡδονὰς] εἰκόνας Υ Σ ψὑΓ., π᾿ πιρ. σοτ, 1 -- ὃ {τὰς) ἐκ ΛΞ 

-- μάλιστα ὁπ|. Σ δίο!». Οφοτγρία., μόνον ῬᾺΡ --- μάλιστα γνησίως ΟΠ). Υ -- 8χ τοῦ 
γα[ρ ρα]ϑυμ[ει]ν ἡ τας Ρὰρ -- μὲν γὰρ ὁ. Οϑογρία. --- Τ εὐϑεὼς (οτη. αἢ ῬΔΡ, 
εὐθὺς (γὰρ) αφοτρία, --- 8 φιλόπονον Ρὰρ --- τὸν ἑαυτοῦ ΛΠ Βίου.: Μ Βγ, ἀδουμία, ς, 

τὸν ἑαυτῶν Σ, ἑαυτοῦ τὸν Υ -- 9. βεβαίας ῬᾺρ 5οιὶ οἵ. δοίη. δὰ Ἰοὺ. -- 8ξ 47. 

χαχ[ει]9ὲῖν μ͵]εν ῬᾺΡ -- πρῶτον ὡς --- 10 ὕστερον (δὲ) Π ργ., ὃὲ ΘΧρίηχ. 1 -- 

ἐλυπήϑημεν ΛΠ ΣΥ͂ Ῥὰμ ὅϑγγ8 ς Β. ΒΒ., 866. οἵ, Β8., δ Ατοορ. μ. 180 Βᾶμπι- 

Ιοΐη 1842 μ. 838 ὅ6ῃη. οἱ βαιά γβ δὰ Ἰος, --- εντευϑεν ὃεὲ Ῥὰρ --- λύπας τὰς] τας 

ὁη. ῬὰΡ --- ΤἸ ἐν ἅπασι ΛΠ ΣΎ Θροτοίά. ς τὸ απασι ΡᾺΡ --- οὕτως Γ ε΄. δὰ ἃ 8 
-- 12 τῆς τελευταίας Σ, τῇ τελευτὴ Οδογμία, -- ὡς [αὐ]τὴς τ[ε]λε[υ]τὴν (Υο] 
τί 5]λε[τοτα]τὴν 2) Ρὰρ --- 18 δ: (αὐτὰ) τὰ ΛΠ Ρὰρ (Ὁ) ὅγτγιβ (2) ἀδουρία. ς ΒΕ, Β8, ΒΙ.. 

βοᾷ οἵ. Βδυπι]οίη 1842 μ. 839 --- ποιοῦμεν] ἀπολλυμεν ΡᾺρ -- ἕνεχα ΛΠ ΣΥ͂ Ρὰρ 
δον. ς Β8. Οϑοιη. ϑαπάγβ, 566 οἵ, ὃ 28 οἱ Επημηρο . μ᾿. 401 --- 8 485..14. δὲ 

διότι ΛΠΡᾺρΡ ς δυίβ 0. (Β8. δ) Αὐϑορ. μ. 409) --- ἐενδεχεται {παν[τα]}) τὰ δοϑεντα 

ῬᾺΡ οὗ ὃ 84 -- 15 εὐθὺς γὰρ δὲ ὑπόϑεσιν οἴη. Υ -- τοῦ βίου οἱ τὴν ὑπόθεσιν 

ΟΠῚ. Σ --- τοιαυτην τὴν τοῦ βιοῦ πεποίηνται ὑποϑεσιν (.) οοἰΐος. ῬΆΡ. 
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τοῖς δὲ σπουδαίοις οὐχ οἷόν τε τῆς ἀρετῆς ἀμελεῖν διὰ τὸ πολλοὺς ἔχειν 
τοὺς ἐπιπλήττοντας. πάντες γὰρ μισοῦσιν οὐχ οὕτω τοὺς ἐξαμαρτάνοντας 
ὡς τοὺς ἐπιειχεῖς μὲν φήσαντας εἶναι, μηδὲν δὲ τῶν τυχόντων διαφέ- 

ροντας, εἰχότως ὅπου γὰρ τοὺς τῷ λόγῳ μόνον ψευδομένους ἀποδοχι- 

μάζομεν, ἢ πού γε τοὺς τῷ βίῳ κατὰ πᾶν ἐλαττουμένους οὐ φαύλους 
 εἶνα: φήσωμεν; δικαίως δ᾽ ἂν τοὺς τοιούτους ὑπολάβοιμεν μὴ μόνον εἰς 

αὑτοὺς ἁμαρτάνειν, ἀλλὰ χαὶ τῆς τύχης εἶναι προδότας ἣ μὲν γὰρ 
αὐτοῖς χρήματα χαὶ δόξαν χαὶ φίλους ἐνεχείρισεν, οἱ δὲ σφᾶς αὐτοὺς 
ἀναξίους τῆς ὑπαρχούσης εὐδαιμονίας κατέστησαν. εἰ δὲ δεῖ ϑνητὸν 
ὄντα τῆς τῶν ϑεῶν στοχάσασϑαι δια! νοίας, ἡγοῦμαι κἀκείνους ἐπὶ τοῖς 

οἰχειοτάτοις μάλιστα δηλῶσαι, πῶς ἔχουσι πρὸς τοὺς φαύλους καὶ τοὺς 
σπουδαίους τῶν ἀνθρώπων. Ζεὺς γὰρ Ἡραχλέα χαὶ Τάνταλον γεννή- 
σας, ὡς οἱ μῦϑο:ι λέγουσιν χαὶ πάντες πιστεύουσιν, τὸν μὲν διὰ τὴν ἀρε- 

τὴν ἀϑάνατον ἐποίησεν, τὸν δὲ διὰ τὴν κακίαν ταῖς μεγίσταις τιμωρίαις 

ἐχόλασεν. οἷς δεῖ παραδείγμασιν χρωμένους ὀρέγεσϑαι τῆς καλοχαγα- 

ΤΕΒΘΤΙΜΟΝΤΙΑΊ καὶ δ0. εἰ δὲ δεῖ τόν... (δ 51) τῆς καλοχαγαϑίας ατοροτ. 
ΟΟΥ πΐ}}.: ὙΠ 191112 Ν᾽ --- Ζεὺς γὰρ... πιστεύουσιν Ἡθτορ,: ΑἸ, τ. ἢ 449 8ρ; 

Τηροάοτοί. αταθοῦγιπι ἃ ΠΟ] πὶ συγαίίο ὙΠΠ| 14 Εδϑάθυ. 

ἈΡΡΛΑΕΑΤΌΘΒΊ] 1 διὰ τὸ ΓᾺΡ ϑυγῃβ Β. ΒΒ. Β5. ὅ. πῃ. ϑαηᾶγ8) ἢ ΛΠ ΣῪ ς 8ιίγ. 
(δὰ 106.) ΟἸγ. ΒΙ]. [400 1880 μ᾿. 188 (011. ΥἹ 21 -- 2. επιπληξία]ντας ΡΔρΡ -- 

(ἢ) μεῖίσουσιν ῬᾺΡ --- οὐχ ὁοἢ. Δρτ,, ἴῃ τὰ, δα. 2 --- οὕτως ΓᾺΡ οἵ, δὰ ὃ 85 -- 
ὃ μὲν οἴῃ. ΣΎ ρμῖ., 5. ν. 84. 1 --α βιν[,, 37]χι φησαντας (0110. ΡὰρΡ --- φάσχοντας 

ΛΠ ΣΥ ὅντα (7) ς Β. --- 8ὶ 49, 4 τῳ οηι. υὐ νἱὰ. Ρὰρ --- μόνῳ ΛΠΣΎς -- διαψευ- 

δομένους ΣΥ --- ὅ (ξν) τῷ Σ -- χαταὰ παν Ῥδρ οἵ. κατὰ πάντα ΤΗιογά. ΤΥ 81, 8 

ΡΙαῦ. ΤΊμ), 80 ἢ, ἐπὶ πᾶν, εἰς πᾶν 5[π|}}}8] παντὶ οοὐ, ῬαρΑτ]ι. οὐ. (πὶ πἰδία 
ΒΤΑΥΪ: ἃρρδπ.) -- (πῶς) οὐ ΠΣΎ, οπι. Ῥαρ Δ π]. οἱ Τοτί, Ῥὰρ (ἀρρθῃὰ.) -- 
εἶνα: Οὐ). Υ᾽ -- 6. φήσωμεν Γ᾽, εἰμητπὶ ἰηΐοτγορ. δα. Γ, Βαμπ]οΐη 1842 Ρ. 839 Β8. 

ϑοθη. Βα η γ8] φήσομεν ΛΠ ΣΎ ῬΑΡΆΛπΝ, ς . ΒΒ. Β].. νομίζομεν ῬᾺΡ --- τοὺς [οτί. 

ΟἿ. ΡᾺΡ --- 1 ἑαυτοὺς ΛΠΣΥΎΝ-Ὺ (Ραργτὶ ἰησονί.) --α ἁμαρτάνειν Γι. ἐξαμαρτάνειν 

ΟΟΥΤ. 4, ἁμαρτάνοντας Υ ΡΑΡΑΙἢ. --- ψυχῆς ΣΎ (Αμτ0018) --- προδοτὰς εἰναι 

(1..) ΘΟ] ]ος. ΡΔΡ Α1}}}. --- τυχὴς αἰυτοὺς | πρ͵]οδοτας ὑπάρχειν  ἤμεῖν γὰρ αὐτοῖς [και] 

φιίλους καὶ οξαν καὶ χρηματὰα ενεχειρ[ισεν] ΡΔΡ --- 8 αὑτῷ Σ --- σφᾶς] φαὺς Ρὰρ 

-- 9 τῆς ὑμ.[ «ννννν γε νννον Ἰιμονιας ΡῬαράτῃῆ. -- κατέστησαν οἵη. Υ -- ᾷὶ ὅθ. 
ϑνητὸν) τοῦτον ῬΔΡ -- 10 τὴν των ΡΆΡΑΊΙΏΠ, --- τοῦ ϑεοῦ Σ ϑγγ05 --- στοχάζεσθαι 

ΣΥ -- ἡγοῦμαι (δ } Υ -- χαὶ εχεινους Ρὰμ -- [1 ζηλωσε[ν (ὁπ). μάλιστα) Ῥὰρ 

-- πρὸς τοὺς σπουδαίους χαὶ τοὺς (τοὺς ὁπ). αἱ νἱ ἃ. ΡᾺρ) φαύλους οοἸΙΐοο, ΣῪ Ρὰρ 
ανϑρω πων ᾿ 

ΟΥ̓ΟΡΟΥ. τ΄ 13. τῶν γόνξων ΡΑρΑ ιν. --- {τὸν τάνταλον Σ ΡΓ,., τὸν ὀΧχρῃηοσί, 
-τ 15. (ωξ) ὡς οἱ ῬαρΑτΝ. --- παΊντες ισ[τορουσι)] Ρὰρ -- ὶ ὃ]. 1ὅ χρὴ Λῆς, 

δὴ Σ, χρὴ (σε) ΡῈ --- δεῖ παρα οὁπ|. Υ̓ --- χρωμένους ἡ ΠΡΆΡ ΑΙ. ϑγγα5 (Ὁ) αΓΕΖΌΤ, 

οἵ, ὃ 82 ὀρεγομένους) χρωμένοις (6ὁχ οἷς παραδείγμασι) ΓΒΒ5,.,, χρώμενος ΣΎ, χρω- 

μενον ῬΆΡ. 
8" 
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116 ΧΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ () 

ϑίας, χαὶ μὴ μόνον τοῖς ὕφ᾽ ἡμῶν εἰρημένοις ἐμμένειν, ἀλλὰ χαὶ τῶν ν 

ποιητῶν τὰ βέλτιστα μανϑάνειν χαὶ τῶν ἄλλων σοφιστῶν εἴ τ' χρήσιμον 
εἰρήχασιν ἀναγιγνώσχειν. ὥσπερ γὰρ τὴν μέλιτταν ὁρῶμεν ἐφ᾽ ἅπαντα 

μὲν τὰ βλαστήματα χαϑιζάνουσαν, ἀτ᾽ ἑχάστου δὲ τὰ βέλτιστα λαμβά- 
νουσαν, οὕτω δεὶ χαὶ τοὺς παιδείας ὀρεγομένους μηδενὸς μὲν ἀπείρως 
ἔχειν, πανταχόϑεν δὲ τὰ χρήσιμα συλλέγειν. μάλιστα γὰρ ἄν τις ἐχ 

ταύτης τῆς ἐπιμελείας τὰς τῆς φύσεως ἁμαρτίας ἐπιχρατήσειεν. 

ΧΙ. 

ΠΡῸΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑᾺΑ ὦ). 

(α΄.) Οἱ μὲν εἰωϑότες, ᾧ Νιχόχλεις, τοῖς βασιλεῦσιν ὑμῖν ἐσθῆτας 

ἄγειν ἢ χαλχὸν ἢ χρυσὸν εἰργασμένον ἢ τῶν ἄλλων τι τῶν τοιούτων 
χτημάτων, ὧν αὐτοὶ μὲν ἐνδεεῖς εἰσιν, ὑμεῖς δὲ ᾿ϊ πλουτεῖτε, λίαν ἔδοξαν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 51. καὶ τῶν ποιητῶν, ,. (δ 82) ἐπικρατήσειεν Οφογρίά. 
Ρ. 35 Β (ἰηϊεῖο τυΐϊαῖο: δέον τοῦτο γινώσκειν, ἵνα καὶ τὰ τῶν ποιητῶν βέλτιστα μαν- 
ϑάνωμεν χτξ) --- ὃ 523, ὥσπερ γὰρ... χρήσιμα συλλέγειν δ΄οῦ. 66]. 1 81, 98. Ρ. 911}; 

σΟΙΡ.Ρατίβ. 140; γοβ8ρ. [ππογοῖς ΠΠ11, ΑἸαρ! οι, δρ. δ, ϑοίθιο, ν, 88 βᾳ. (ἀρυᾶ 
ΟΥ̓ΘΙ ορῦβο, βου ΐθηΐϊ, δὲ τηογα]. 1Π ᾿. 894, εὖ, Καὶ! ΑηΔ]. [8.. γ. 36 η. 8), Βαβι αι 

ὧδ Ἰεμϑη. σϑηΐ!. Πυγ. 8 Ρ. 869 Μίρπβ --- ὥσπερ γάρ... καὶ τοὺς παιδείας Β0}10], 

ΔΡΟ]]. Εποά. 1 881 -- μάλιστα γὰρ ἂν... ἐπιχρατήσειεν ΒᾺ 148,1. 

6 πηι αίοπο ογαςζοητ πὶ ΝΙσΟΟΙ Γαι οἱ αἰϊαταμ) ἴῃ ἘΠΟΙηΔ6 τηδρίβίτὶ 

ΟΥ̓Δ ΙΪΟΠΘ περὶ βασιλείας, αυδ δ πθη δι το οὐ ἰσατα ὉΪΗ} αἴουνί, οἵ, Ὁ, Κκτὶδ- 
κι 68, Θωμᾶς ὁ μάγιστρος καὶ ᾿Ισοχράτης. ΕΥΙΔΏσ ΘΙ. 1898, 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΞΒ] 1 ἐμμβνειν εἰρημβνοῖς ΡΆΡ ΛΠ ἢ. ρὲ... {π|. 8. ἃ 8. ν᾿ Δῳ6 118 

ΟΟΥ, --- 3. σοφιστῶν} ποιητῶν Υ ρμτ., λογοποιῶν 5, ν, ὃ. --- 8 8, 8. γὰρ οἴη. δίοϊ). τὸ 
μέλισσαν Υ δίο!". -- ἁπάντων Υ -- Α μὲν ὁπ. ΣΎ ρμτ., 8. ν. 8)2((. 3 -- τῶν βλαστη- 

μάτων Υ̓ --- ἐφιζάνουσαν ΣΥ -- ἀφ᾽ ἑκάστου (ἱ λαμβάνουσαν οἵη, Οφογρία. -- 

ἐχάστων Π᾿ -- τὰ χρήσιμα ΛΠΡᾺΡ ϑ'γγιβ ϑίου. σουρΡαῦίβ. ΒΟΠΟΙ ΑΡΟῸ]}. ς -- 

συλλέγουσαν ΒΟΠΟΙΆΡΟΙΙ. --- ὃ οὕτως Γ εἴ, δὰ ὃ 85 (Ρὰρ ἱποοτί.) --- χρὴ ΛΠ 80". 

ΠΟΥΡΡΑΓΙ5. ς ο., δὲ ΒΟ ΠΟΙ ΑΡΟ]]. (Ρὰρ ἱποθγί.) --- ὃ παντοϑίεν)] ΡΔρ --- μίαλισ]τα Ραρ: 
εἱ, ΜΊΠΙΘΥ ϑγηηθ0}. Ρ}110], ῥτὸ 1,. ὅρθηροιὶ 1878 μ. 13. 001], ΧΙ 2, ῥυοῦ), Β]. 1871 

Ρ. 208 1600 1880. μ.. 192] μόλις ὁοοἀ 4. ΒΑ οὐἀϊ. οἵ ΧΡΉ 21, ΧΙΧ 805 --- πρὸς 
δημόνιχον | ἅμα τῶι ἑταίρωι εὐσταϑίωι 5} 50Υ, Γ, παραίνεσις πρὸς δημόνικον 5ΌΡΒΟΓΙ. 

βουρίϊο ἀδοϑὶ ἴῃ Δ ΡῚ ἢ ΣΥ. 
οὐ. ΧΙ; οοὐὰ, ΓΛΠῚ ὃὶ 141-89 1ῃ Αηὐἀοβὶ ἃ 18 οοὐ, Θ΄, οὐΐα5. γϑυθα ὈΥΤΙΠ ἃ 

οὐ δχίγθιηδ οἰίδηι ἴῃ Γᾶ; οἵ, ργαθίδϊ. οὶ ΕΥ̓͂; ῬΑΡΥΤιιβ ΜᾺ 55} 6515 ὃ 1.--- 30 μετὰ δεοὺς 

γγνομενᾶς τς ῬΆΡ; ῬΔΡΥΓῸΒ ΗδίηοΥ ὃ 2 ἰδιωτας ἐστι δι} 4 οἱ ὃὲ συνοντες -- - ῬΆΡΗΕ. 

ΠΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΕΑ ἱἰπβειῖ. ΓΒ. 5ᾳ., πρὸς νικοχλέα περὶ βασιλείας ἰηβοῖ. ΛΠ Μ. 

ΑἸά. Ὑ. (οὗ, Γ᾽ 0 Ὀ80 1.) -- 8ὶ 1. 9 ὑμῖν τοῖς βασιλεῦσιν οΟ1106. Δ ΠΡᾺΡ ς θο. --- 10 τῶν 
ἄλλων] ἄλλο (}..} ΛΠ Ῥὰρ ς, 8680 εὖ, 11 20 οἱ ϑίγ ΠῚ ῥ. 84. Β]. 1884. μ. 420. 
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ΠΡῸΣ ΝΙΚΟΚΛΕᾺΑ 117 

εἶναί μιοι χαταφανεῖς οὐ δόσιν ἀλλ᾽ ἐμπορίαν ποιούμενοι, καὶ πολὺ τεχνι- 

χώτερον αὐτὰ πωλοῦντες τῶν ὁμολογούντων χαπηλεύειν. ἡγησάμην δ᾽ 
ἂν γενέσϑαι ταύτην χαλλίστην δωρεὰν καὶ χρησιμωτάτην χαὶ μάλιστα 

πρέπουσαν ἐμοί τε δοῦναι χαὶ σοὶ λαβεῖν, εἰ δυνηϑείην ὁρίσαι, ποίων 

ἐπιτηδευμάτων ὀρεγόμενος χαὶ τίνων ἀπεχόμενος ἄριστ᾽ ἂν χαὶ τὴν πόλιν 

χαὶ τὴν βασιλείαν διοιχοίης. τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας ἔστιν πολλὰ τὰ παι- 
δεύοντα, μάλιστα μὲν τὸ μὴ τρυφᾶν ἀλλ᾽ ἀναγκάζεσθαι περὶ τοῦ βίου 
χαϑ᾽ ἑχάστην βουλεύεσθαι τὴν ἡμέραν, ἔπειϑ᾽ οἱ νόμοι, καϑ᾽ οὖς ἔχα- 

στο! πολιτευόμενοι τυγχάνουσιν, ἔτι δ᾽ ἡ παρρησία χαὶ τὸ φανερῶς 

ἐξεῖνα: τοῖς τε φίλοις ἐπιπλῆξαι: καὶ τοῖς ἐχϑροῖς ἐπιϑέσθϑαι ταῖς ἀλλή- 

λων ἁμαρτίαις " πρὸς δὲ τούτοις χαὶ τῶν ποιητῶν τινες τῶν προγεγενη- 

μένων ὑποθϑήχας ὡς χρὴ ζὴν χαταλελοίπασιν᾽ ὥστ᾽ ἐξ ἁπάντων τούτων 

εἰχὸς αὐτοὺς βελτίους γίγνεσϑαι. τοῖς δὲ τυράννοις οὐδὲν ὑπάρχει τοιοῦ- 

τον, ἀλλ᾽ οὃς ἔδει παιδεύεσϑαι μᾶλλον τῶν ἄλλων, ἐπειδὰν εἰς τὴν ἀρχὴν 

χαταστῶσιν, ἀνουϑέτητοι διατελοῦσιν " οἱ μὲν γὰρ πλεῖστοι τῶν ἀνϑρώ- 

πῶὼν αὐτοῖς οὐ πλησιάζουσιν, οἱ δὲ συνόντες πρὸς χάριν ὁμιλοῦσιν. καὶ 

γάρ τοι χύριοι γιγνόμενοι χαὶ χρημάτων πλείστων χαὶ πραγμάτων 

μεγίστων, διὰ τὸ μὴ χαλῶς χρῆσϑαι ταύταις ταῖς ἀφορμαῖς πεποιήχασιν, 

ΤΕΘΤΙΜΟΝΤΙΑΊ ξ 3. τοὺς μὲν γὰρ ἰδιώτας... (ἢ 4) πρὸς χάριν ὁμιλοῦσιν διοῦ. 

49, 25 ΜΝ (οοὐᾷ, 5ΜΑ ἰπ οὐ 18 ὁχ Πᾶς ΤΟΥ ΪΟ6. ΘΧΟΘΥΡ 8). 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΒΊ ἃ 3. 3. ἡγησάμην 2᾽ ἂν Γ τ. ΛΌτ, ΠΡᾺΡ Β8. ΒΙ. οἵ, Ὑ ΘΥβηι. 
ἃ Ιος.] εγὼ δ᾽ ηγησαμὴν ἂν ταῦτην Γ Πρ. ἀΠῸ. ὈΓ, --- ἐγὼ δ᾽ ἡγησάμην ἄν Δ, 6. 

Β. Β5. --- 3 ταύτην καλλίστην γενέσθαι Π0]10ο. (Γ εκ. ας.) ΛΠ ς Μβ0}.. μ. 18, ταυ[τὴν] 

γενεσϑαι χαλλείστην ΟΟἸ]ος, Ῥὰρ --- ὃ τίνων ζἔργων) (οχ Χ ὅ) ΛΠ Ρὰὰρ ς Β, Β5. Β5. 

Ταοοῦ 1878 γ». 49. οοττ. Βαίίον (4 οὉ) ἘᾺ ΠΡ δε μηδάν. ν. 49. Β]. δ ΥΒΊη. --- 8 διοικῆς 

ΓΡὰρ εοὰ εὖ Βαϊζου ἂρ. Βγοιπὶ ρ. 304. --- γὰρ ὁπ). 8510}0. --- πολλα εστιν 001106. 

Ῥαρνυῖ - 1 μάλιστα ΓᾺΡ (ΡΆΡΕ. υἱ νὶ 4.}} {καὶ} μάλιστα ΛΗ 5ίο)». ς οὗ, ΚΘΙῚ ΑἹ 

Ρ. 21 π. 1 --- 8. βουλεύεσθαι τὴν ἡμέραν δίοῦν,: ΜᾺ Β]. ΚΕΙῚ ΑἹ. 125. Ψ  γβι,} τὴν 

ἡμέραν βουλεύεσθαι σο]]ος. ΓΒ. ΒΒ. (τη μαῖα ἰόν]; οἷν ὑγδοῖ, οὶ ΠῚ), ἀγωνίζεσθα: 

τὴν ἡμέραν (οχ ὃ 11) ΛΠ ς Βε. (81 Αὐϑορ. μ. 402), τὴν ἡμερὰν ῬΆ}), ἡμβραὰ [Ὁ «Ὁ ννννενον 

ΡΆΡΗ. (ἀρρϑηα.) -- ξὶ 8. 9. τὸ (μὴ) Βίου. --- 10 επιτιϑεσίϑαι] Ῥαργτίὶ 80 οἵ, ἐπι- 
πλῆξαι -- 11 τουτοίις......., ἱ καὶ τῶν] ποιήτων ῬΔΡΗ, -- τινὲς χαὶ τῶν ποιητῶν 

ΟΟΠ1|ος. ΛΠ ς Μίβοι. μ᾿. 28 (Ρδργτῖ δέου. Ξξξε Γ) -- ὶ 4. 18 ὑπάρχειν ῬΔΡΗ. ργ., ν οχ- 

Ρυποῖ. --΄ [το]ουτῶν ῬᾺΡ --- 14 ἀλλ᾽ ὁπι. Ῥὰρ 5[0Ὁ. ΚΘ! ΑἹ ρ. 190, 586 οἵ. Υ̓ΘΥΒΊη. 
Δ Ιου. -- τῶν ἄλλων παιδεύεσθαι μᾶλλον ΟΟἸος, ΠῚ (ΡΔΡΉ, τξὶ Γ) --- ἐπειδὰν (δ᾽) 

560). ἸΚ61} 1.1. (ΡαρΡγτ ἰποοτί,) --- τὴν οηϊ. 500. (ΠἸὰ}), ῬΔΡ ἢ.) --- 18 κατασταϑῶσιν 

(ον Χ 317) ΛΠ Ῥαργιῖ δίου. ς --- γὰρ] γε δίοῦ, (ΡΔΡῈ. ἰποοτί.) --- 1 αὐτοῖς οὐ 

πλησιάζουσιν (πΠοιηοροίο}.) Δ ΠΡΆΡΕ.} οὐ πλησιάζουσιν αὐτοῖς ΠΘ0]106. Γ (οἵ, ΜοπδίΒθ 67.) 

δου. Κοὶὶ ΑἹ ρ. 21 κι. 4, αὐτοῖς οὐχ 3] ομίλουσιν ῬᾺΡ --- συνόντες ζαζυτοις) ῬΔΡΕ. 

-- 18 χαλως ζαυτίαις {ν8] -οὺς 7) χρησϑα!:} ταῦταις ῬᾺρ. 

τὸ 
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ὥστε πολλοὺς ἀμφισβητεῖν, πότερόν ἐστιν ἄξιον ἐλέσϑα: τὸν βίον τὸν 
τῶν ἰδιωτευόντων μέν, ἐπιειχῶς δὲ πραττόντων, ἢ τὸν τῶν τυραννευόν- 

των. ὅταν μὲν γὰρ ἀποβλέψωσιν εἰς τὰς τιμὰς χαὶ τοὺς πλούτους καὶ 
τὰς δυναστείας, ἰσοϑέους ἅπαντες νομίζουσι τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις 

ὄντας ἐπειδὰν δ᾽ ἐνθυμηϑῶσιν τοὺς φόβους χαὶ τοὺς χινδύνους, χαὶ 

διεξιόντες ὁρῶσιν τοὺς μὲν ὑφ᾽ ὧν ἥχιστα χρῆν διε ϑαρμένους, τοὺς δ᾽ 
εἰς τοὺς οἰκειοτάτους ἐξαμαρτεῖν ἠναγχασμένους, τοῖς δ᾽ ἀμφότερα ταῦτα 

συμβεβηχότα, πάλιν ὁπωσοῦν ζὴν ἡγοῦνται λυσιτελεῖν μᾶλλον ἢ μετὰ 

τοιούτων συμφορῶν ἁπάσης τῆς ᾿Ασίας βασιλεύειν. [| ταύτης δὲ τῆς ἄνω- 

μαλίας καὶ τῆς ταραχῆς αἴτιόν ἐστιν, ὅτι τὴν βασιλείαν ὥσπερ ίερω- 
σύνην παντὸς ἀνδρὸς εἶναι νομίζουσιν, ὃ τῶν ἀνθρωπίνων πραγμάτων 

μέγιστόν ἐστιν χαὶ πλείστης προνοίας δεόμενον. 
(β..) Καϑ᾽ ἑκάστην μὲν οὖν τὴν πρᾶξιν, ἐξ ὧν ἂν τις μάλιστα 

δύναιτο κατὰ τρόπον διοιχεῖν χαὶ τὰ μὲν ἀγαϑὰ διαφυλάττειν, τὰς ξὲ 
συμφορὰς διαφεύγειν, τῶν ἀεὶ παρόντων ἔργον ἐστὶ συμβουλεύειν᾽ καϑ' 

ὅλων δὲ τῶν ἐπιτηδευμάτων, ὧν χρὴ στοχάζεσθαι χαὶ περὶ ἃ δεῖ δια- 
τρίβειν, ἐγὼ πειράσομαι διελϑεῖν, εἰ μὲν οὖν ἔστα: τὸ δῶρον ἐξεργασϑὲν 
ἄξιον τῆς ὑποθέσεως, χαλεπὸν ἀπὸ τῆς ἀρχῆς συνιδεῖν πολλὰ γὰρ καὶ 

τῶν μετὰ μέτρου ποιημάτων χαὶ τῶν χαταλογάδην συγγραμμάτων ἔτι 

μὲν ἐν ταῖς διανοίαις ὄντα τῶν συντιϑέντων μεγάλας τὰς προσδοχίας 

παρέσχεν, ἐπιτελεσθϑέντα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις ἐπιδειχϑέντα πολὺ χατα- 
δεεστέραν τὴν δόξαν τῆς ἐλπίδος ἔλαβεν οὐ μὴν ἀλλὰ τό γ᾽ ἐπιχείρημα 
χαλῶς ἔχει, τὸ ζητεῖν τὰ παραλελειμμένα χαὶ νομοϑετεῖν ταῖς μοναρ- 

χίαις. οἱ μὲν γὰρ τοὺς ἰδιώτας παιδεύοντες ἐχείνους μόνον ὠφελοῦσιν᾽ 

εἰ δέ τις τοὺς κρατοῦντας τοῦ πλήϑους ἐπ᾽ ἀρετὴν προτρέψειεν, ἀμφοτέ- : 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ7 1 {τοὺς πολλοὺς ΡῈ) --- πότερον ἀξιον ἐστιν βιον τον [81ι3}Ὁν 

τον ιδιωτευοντων (Ο1η. μεν) ῬΆΡ --- τῶν βίων Π᾿ --- 2. ἢ τὸν] τον ὁ. ῬᾺ}» -- 8: ὅ, 
8 γὰρ ομ. ῬΔΡ --- εἰς τὰς τιμὰς Γ πηρ. ἀης. μγτ, ΛΠ τὶ τας τιμὰς ῬΑρ] πρὸς {τοὺς 

τὰς τιμὰς ΓΡΓΙ. --- 4. δυναστείας (ἔχοντας) Γ μΓ. (6Χχ ὃ 8), αὐαοὰ ργονατὶ πρηυὶὶ 

ῬΤΟΡΙΘΥ ΒΘ]Ώ ΘΒ τοὺς ἐν ταῖς μοναρχίαις ὄντας --- ισοϑεους ΟἸ), ΡῈ --- ἅπαντας 

ΛΠ ς 80}. Ρ. 10 πη. 8 (ΡᾺρ -- Γ) --- δ εὕρωσι ΛΠ Ῥὰρ ς --- ἐφ᾽ ὧν Λ --- χρην ΓΡΓ, 

Ξε χρὴν Β. δὲν. ΠΙ ᾿. 884 Β5, Β].1 ἐχρὴν [ῳ Δ Π ς Οο}. ΝῚ, μ. 538. -᾿ 8ὶ 6. 18. μὲν 
ομῃ. Π --- τὴν οἵ. ἡ ῬὰΡ ς οἵ, δὰ ΥἹ 8ὺ -- 14 φυλαττεῖν ΡὰΡ -- 15 χαϑόλου δὲ 

ΛΠ ΈΕΡΑρ, 568 οἵ, ὶ 52 οἱ δίτ. ΠῚ μ. 838 -- 5ὶ 7. 19 μετὰ μέτρου Γ οἵ, ΧΙ 10. ΧΙΧΣ 45] 
ἐμμέτρων Λ ΠῚ Δ} ς --- 20 οντὰ [... τῶν Ῥδμι. ἅδ᾽ οντὰ ταῖς τῶν ΚοΙὶ ΧΙΧ 

Ρ. 084 --- 21 ὑποδειχϑέντα Π ς δηΐδ Ὁ. [πὶ Ῥδιχϑεντα Ῥὰρ -- 922. ἐλάβομεν Ρὰρ -- 
8 8, ἀλλὰ {χαὶ) ΛΞ οὗ. ΒΒ. δὰ Ατϑορ. Ρ. 118 δίβοι, ρ. 38. (Ρὰρ ξ ΓΠῚ -- ἐγχεί- 

ρημα Λῆ Ξ (Ρὰρ - Γ) -- 28. τὰς μοναρχίας Ῥὰρ ΚοΙΙ] ΧΙΧ ρ. 681 ΑἸΡτοομὶ 1882 

Ρ. Τ7 00}1. ΧΥΤΠ 18.. 59. 46, 304. οἵ, ἡ ότβι, 826 ἴος, - 394. μόνον Γ ῬᾺΡ] μόνους 

ΛΠ - θο. 6 8πι. 
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ρους ἂν ὀνήσειεν, καὶ τοὺς τὰς δυναστείας ἔχοντας χαὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐτοῖς ὄντας" 

τοῖς μὲν γὰρ ἂν τὰς ἀρχὰς ἀσφαλεστέρας, τοῖς δὲ τὰς πολιτείας πραο- 

τέρας ποιήσειεν. 

(γ΄.) Πρῶτον μὲν οὖν σχεπτέον, τί τῶν βασιλευόντων ἔργον ἐστίν " 
ἂν γὰρ ἐν χεφαλαίοις τὴν δύναμιν ὅλου τοῦ πράγματος χαλῶς περιλά- 
βωμεν, ἐνταῦϑ᾽ ἀποβλέποντες ἄμεινον καὶ περὶ τῶν μερῶν ἐροῦμεν. οἶμαι 
δὴ πάντα: ἂν ὁμολογῆσαι, προσήχειν αὐτοῖς πόλιν δυστυχοῦσαν παῦσαι 
χαὶ χαλῶς πράττουσαν διαφυλάξαι χαὶ μεγάλην ἐχ μιχρᾶς ποιῆσαι" τὰ 
γὰρ ἄλλα τὰ συμπίπτοντα χατὰ τὴν ἡμέραν ἑχάστην τούτων ἕνεχα 

πραχτέον ἐστίν. χαὶ μὴν ἐχεῖνό γε φανερόν, ὅτι δεῖ τοὺς ταῦτα δυνη- 

σομένους χαὶ περὶ τηλιχούτων βουλευομένους μὴ ῥαϑυμεῖν μηδ᾽ ἀμελεῖν 
ἀλλὰ σκοπεῖν, ὅπως φρονιμώτερον διαχείσοντα: τῶν ἄλλων" || δέδεικται 
γάρ, ὅτι τοιαύτας τὰς βασιλείας ἕξουσιν, οἵας ἂν τὰς ἑαυτῶν γνώμας 2 

παρασχευάσωσιν. ὥστ᾽ οὐδενὶ τῶν ἀσχητῶν οὕτω προσήχει τὸ σῶμα 

γυμνάζειν, ὡς τοῖς βασιλεῦσι τὴν Ψυχὴν τὴν ἑαυτῶν᾽ ἅπασαι γὰρ αἱ 

πανηγύρεις οὐδὲν μέρος τιϑέασι τούτων τῶν ἄϑλων, περὶ ὧν ὑμεῖς χαϑ᾽ 

ἑχάστην ἀγωνίζεσϑε τὴν ἡμέραν. (δ΄) Ὧν ἐνθυμούμενον χρὴ προσ- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΈΤΑΊ ὃ 9. οἶμαι δὴ πάντας χτῇ γ650. Ρ]ιοί. ορ βὲ. δὰ ΜΊΘΠδ6]. Βαῖρ. 

ΡΥΪηο. Οι 48. (46. σὰ σου ίογαβ ΚΘΙῚ ργπδο ΧΧΠΠ τ. 369,10, ΒΙΘΥΠΌΔ 0 ἢ Αμᾶ- 
θείᾳ Ῥῃοίίδηδ 1893 νυ». 96,97). 

ΑΡΡΑΙΛΤ 511 ὥὡφελήσειεν ΛΠ ΡΆΡ 5 --- καὶ τοὺς ὑπ᾽ αὐταῖς ὄντας ἡ ς Β5. ΜΙίδβοἢ. 

Ρ. 08 η. 1. βεα οἵ Καὶ ρ. 3600 ΕΠ δ πᾶν. μ᾿. 49: οἷ. ῬΔΡ --- 8 9. ὃ ἐὰν ΔΛ ΠΡᾺΡ ς Β. 
- ἐν κεφαλαίοις τὸ κεφάλαιον καὶ ΛΠ Ρὰρ Ξ ὁχο, 1. (Δ 6]οίο καὶ ῥσγόῦ. 5. δὰ ΑὙΘΟρ. 

μ. 119}. βρᾷ εὖ. δὲν, ΠῚ ρ. 56 Β]. 1584 μ. 4323 --- περιλάβωμεν ΓΠ Ῥᾷρ. 1,. κᾳ. εὖ, Βέτ, 
Ἰ. 1] παραλάβωμεν ἡ ς δηΐο Ι᾿. --- αὶ περί τῶν μερῶν ΓῬαρ] περὶ τῶν λοίπων Γ πβ΄. ὍΠ0. 
ΡΓ., περὶ τῶν (ἄλλων) μερῶν ΛΠ ς 5604 οἵ,  όγϑηι. δαὶ Ἰος. --- 1 πόλιν {τῷ} ΛΠ Ῥβρ. ς 

ἢ)ο. Β8. Β]. 1584. Ρ. 499. 564, οὗ, 56}. ρ. 15.  ϑύβι, δ Ἰοὺ, --- 8 καλῶς (δὴ) Π --- 9 

χαϑ᾽ ἡμέραν ἑκάστην συμπίπτοντα ἡ Π, καϑημεραν συμπίπτοντα ῬΔρ Β]. 1884 μ. 422, 

50] οἵ ΚΟΙΙ ΧΙΧ ρ. 629 ΑἹ ρ. 136 δίϑυβιη. δὲ Ἰοὺ, --- 8ὶ 10. 1] περὶ τούτων Λ 
Ρὰρ ς δηΐθ 1.. --- βουλευσομένους ΛΠ ς Β, 8ιτ. ΠῚ μ᾿. 449. 001}. ΧΧ 91 δρ. Υ115 (Β8ρ -- ΓῚ 

-τ μηδ᾽ ἀμελεῖν οη). ἡ Παρ Ξ (ἀπίθ Ὁ.) Β]. 1884 μ. 38 ν΄δγβιη, Μίβοι). ρ. 66 τ 1, 

5686 οἵ. διν, ΠῚ ν. 449 ΑἸ γθομί 1885 Ὁ. Τ1 --- 13 ἕξουσι τὰς βασιλείας (0110. ΛΠ ς 
(Ρὰρ -- ΓῚ --- οἵας {περ ΛΠΡᾺρΡ ς ἢο. ΒΙ]. ὕἜσβπι., 5ϑα οἷ, αὐ ΝἹ 40 --- αὑτῶν ΛΗ --- 

Β 11, 14. ἀϑλητῶν ΛΠ Ῥὰρ ς Μβοῖι. Ρ. δ6 ἡ. 1. 568 οἵ, Ατἰβίορῃ. ΡΙ ας. δ8ὃ δυο. 8. ν. 
-- 15 βασιλεῦσι Γ᾽ μΥ. ΛΠ ς Β. ΒΒ. ἡ τβπι. οἵ. ΧΙΧΣ 61] βασιλεύουσιν Γ΄ πᾷ. πο. ὈΥ. ΞΞ 
βασιλεύουσι 5. Β]. 601}. ἃ 39. ΧΙΠ 29 --- τὴν φυχὴν τὴν { ψυχὴν ) Γ ργτ., μοβίθυ. 

τὴν Ψυχὴν 6ΥΤΆ 8. --- εαὐτῶν { δοκιμαζιν) ΒΔ (οχ ὃ 50) --- ΤῈ αϑλητων ΡΔρ --- ὑπὲρ ἢ ς --- 

καϑ᾽ ἔχάστην τὴν ἡμέραν ἀγωνίζεσϑε οοἸος. ΓΒ, Β85. (οὰπὶ ἰδίῃ Ἰονὶ: οἵ, δὰ ἃ 9), 
αγωνιζεσϑα! χαϑ ἐχαστὴν μβραν ΡᾺΡ --- 11 ὧν Γ ρτ., ἃ ἕογτ. 4 (1..) οἵ. Υ. δα Ιου. --- 
ενϑυμουμενοις θᾷρ, 

ΧΥΙΓ1Β 
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γκαὶ ταῖς ἀρεταῖς αὐτῶν διοίσεις. 

Καὶ μὴ νόμιζε τὴν ἐπιμέλειαν ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις πράγμασι χρη- 
σίμην εἶναι, πρὸς δὲ τὸ βελτίους ἡμᾶς καὶ φρονιμωτέρους γίγνεσϑαι 
μηδεμίαν δύναμιν ἔχειν μηδὲ χαταγνῷς τῶν ἀνθρώπων τοσαύτην 

δυστυχίαν, ὡς περὶ μὲν τὰ ϑηρία τέχνας εὑρήχαμεν, αἷς αὐτῶν τὰς 

ψυχὰς ἡμεροῦμεν καὶ πλείονος ἀξίας ποιοῦμεν, ἡμᾶς δ᾽ αὐτοὺς οὐδὲν 

ἂν πρὸς ἀρετὴν ὠφελήσαιμεν ̓  ἀλλ᾽ ὡς χαὶ τῆς παιδεύσεως χαὶ τῆς 

ἐπιμελείας μάλιστα δυναμένης τὴν ἡμετέραν φύσιν εὐεργετεῖν, οὕτω 
διάχεισο τὴν γνώμην, χαὶ τῶν τε παρόντων τοῖς φρονιμωτάτοις πλησίαζε 

χαὶ τῶν ἄλλων οὖς ἂν δύνῃ μεταπέμπου, χαὶ μήτε τῶν ποιητῶν τῶν 

εὐδοχιμούντων μὴτε τῶν σοφιστῶν μηδενὸς οἵου δεῖν ἀπείρως ἔχειν, ἀλλὰ 

τῶν μὲν ἀχροατὴς γίγνου, τῶν δὲ μαϑητῆς, χαὶ παρασχεύαζε σεαυτὸν 

τῶν μὲν ἐλαττόνων χριτήν, τῶν δὲ μειζόνων ἀνταγωνιστήν διὰ γὰρ 

τούτων τῶν γυμνασίων τάχιστ᾽ ἂν γένοιο τοιοῦτος, οἷον ὑπεϑέμεϑα δεῖν 
εἶναι τὸν ὀρϑῶς βασιλεύσοντα χαὶ τὴν πόλιν ὡς χρὴ διοικήσοντα. 

μάλιστα δ᾽ ἂν αὐτὸς ὑπὸ σαυτοῦ παρακληϑείης, εἰ δεινὸν ἥγήσαιο τοὺς 
χείρους τῶν βελτιόνων ἄρχειν καὶ τοὺς ἀνοητοτέρους τοῖς φρονιμωτέροις 
προστάττειν ̓ " ὅσῳ γὰρ ἂν ἐρρωμενεστέρως τὴν τῶν ἄλλων ἄνοιαν ἅτι- 

μάσῃς, τοσούτῳ μᾶλλον τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἀσχήσεις. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 11 ὅσονπερ ταῖς τιμαῖς. αὐτῶν διοίσεις "ἜΧΟΙ ΡΑΥΒ. 58: 

γ680. [Β85}11π5] ὁ. 10, Ῥῃοῖ. ὁ. 40 (οἵ. δὰ ὃ 9) -- 8 18. τῶν τε παρόντων τοῖς... 
μεταπέμπου ΓΕχΟΡΑτΙίΒ. 58 --- τῶν μὲν ἀχροατὴς ... μαϑητῆς ἔχοι Ρατίβ. 58. 

ΔΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 ὅσῳ... τοσούτῳ ἘΧΟΡΔΙΒ. --- προσεχις {τὸν νοῦν) Ῥὰρ 

- 3. αὐτῶν ὁπ). Ρὰρ Β]. 1884. ᾿. 498, 5οα οἵ, ΑΙΌγΘΟΙ 1885 Ρ. ΤΊ --- διοίσης ΛΗ -- 
Β 132. 8 μὴ {μόνον ) Π ρΥ., μόνον ΘΧρΕΠΧ. οὲ ἰπηάτιχ. 1 --- 4 τὸ] τοὺς Ρὰρ -- ὅ ἔχειν 

δύναμιν (Ο11ος. ἡ ΠᾺΡ ς ἢο. --- ἴ ἀξιας {( αὐτας δ Ῥὰρ -- ὃ ὠφελήσαιμεν] προτρε- 

ψιαν ῬὰΡ (ὁΧ ἃ 8) -- ἄλλως {τὸ} καὶ Λ᾿Ῥὰρ Μ.ο ΑΙᾺ, 1. (4] οἷ. δἰΐδπὶ ἀλλ᾽ 

ὥς γε καὶ) -- 9. φύσιν] ψυχὴν Λ ΠᾺΡ ς δῃΐο 1. οὐ. ὙΠ1|40 -- β 18. 11 χαὶ τῶν 

ἄλλων Γρτ. Δ ΠᾺΡ] καὶ τῶν ἀποντὼῶν Γ πα. πο. ρτ. ΕΧΟΡατ5. ας Βοὰ οἵ, ϑίυ. 
ΠΤ. 449,50 .-.-- ποιητῶν εὐδοχιμούντων {χαὶ ) Γ ῬΓ., ποιητῶν τῶν εὐδοχιμούντων 
ΟΟΥΥ, ὥ -- 18 σεαυτὸν ΓΛ Ῥὰρ 5 Β. Β5.} αὐτὸν Π γι., σαυτὸν οοΥτ. 1 Β5. Β]. γ δ ξβηι. 

- 14 ἐλασσόνων Λ ἢ ς (ΡὰΔρ -- [Γ) -- μειζόνων ΓΛ Ρὰρ εἴ, Β5. ἃ Ατοορ. μ. 194] 
μεγίστων Γ᾽ τὴς. τη. μΓ. Π --- ἀνταγωνιστὴν ΛΠ ῬᾺΡ ς ΚοΙΙ ΧΙΧ μ. 608 ΑἸΌγΘοΝΕ 
188 Ρ. 19 Υ ΘΥβη).} ἀγωνιστήν Γ Ἀ. 56. ---( 16 βασιλεύοντα Π Ρὰρ 5βοὰ οἵ, διοικήσοντα --- 

διοικήσαντα Π -- ξ 14. 117 μάλιστ᾽ ἂν Θἅ --- σεαυτοῦ ΠῬΡᾺΡ --- 18 φρονίμοις Λ βρὰ οἵ, 
Β8. δὰ Ατϑομ. ῃ. 194 -- 19. ἄνοιαν ΛΠ μκε,, εἵ, ΧΙΧ Τῷ Γ] ἄγνοιαν ΓΠτοο, Θ᾽ ΒΚ. 
οὗ, ΧΙΣ 130, 209, ΧΧΊ, ΧΧΙῚ 95, (ΧΙΝ 181 εἰ ΧΥ 18: Θ, ΧΥΠΠ ΤΟ οὐ ΧΙΧ τῷ; ΘΛ, 
Β5. δά Αὐρορ. μ. 209,11). Ὀ᾿βογίπιθη ἰπίο ἄγνοια (ἀγνοξω) οἱ ἄνοια (ἀνόητος), 

αυοὰ βίαια θειπί ΤΘΧΊ ΟΡ ΓΆΡ (ΒΥ ἢ,, δύ], Ααμοῃ., ὅ6110}. ὅομρ}. ΕἸΘοῦν. 582), 
Ὁ}. ΙΒοοῦ. πὸ ἢγπιδίητ, ηἶδὶ φαοα ὁοηβίδῃβ 65. ἢ,.5}18 εἰς τοῦτ᾽ ἀνοίας ἐλϑεῖν, ἤχειν, 

προάγειν οἵ. δα ΧΥ͂ 18 --- 0 αὑτοῦ Πὲ.. 854. --- αὐτοῦ Γ] σεαυτοῦλ ἢ ς Β.. σαυτοῦ Θἕ ἢο. 

γί ογβηι. (οἵ. 88 100.) τοῦ Ρ. ὃ0 Μβοι, . 3ῦ π.: οὔἶδα ΙΧ 41 ἂρρϑηὰ. -- ἀσχήσης Θ, 
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ΓἌρχεσϑαι μὲν οὖν ἐντεῦϑεν χρὴ τοὺς μέλλοντάς τι τῶν δεόντων 
ποιήσειν, (ε΄.) πρὸς δὲ τούτοις φιλάνθρωπον εἶναι δεῖ χαὶ φιλόπολιν" 

οὔτε γὰρ ἵππων οὔτε κυνῶν οὔτ᾽ ἀνδρῶν οὔτ᾽ ἄλλου πράγματος οὐδενὸς 
οἷόν τε καλῶς ἄρχειν, ἂν μή τις χαίρῃ τούτοις, ὧν αὐτὸν δεῖ ποιεῖσϑαι 
τὴν ἐπιμέλειαν. μελέτω σο! τοῦ πλήϑους, καὶ περὶ παντὸς ποιοῦ χεχα- 
ρισμένως αὐτοῖς ἄρχειν, ᾿ γιγνώσχων ὅτι χαὶ τῶν ὀλιγαρχιῶν καὶ τῶν 
ἄλλων πολιτειῶν αὗται πλεῖστον χρόνον διαμένουσιν, αἵτινες ἂν ἄριστα 

τὸ πλῆϑος ϑεραπεύωσιν. χαλῶς δὲ δημαγωγήσεις, ἐὰν μήϑ᾽ ὑβρίζειν 
τὸν ὄχλον ἐᾷς μήϑ'᾽ ὑβριζόμενον περιορᾷς, ἀλλὰ σχοπῇς. ὅπως οἱ βέλτι- 

στοι μὲν τὰς τιμὰς ἕξουσιν, οἱ δ᾽ ἄλλοι μηδὲν ἀδικήσοντα:᾽ ταῦτα γὰρ 
στοιχεῖα πρῶτα καὶ μέγιστα χρηστῆς πολιτείας ἐστίν. 

(ς΄.) Τῶν προσταγμάτων χαὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων χίνε: χαὶ μετα- 
τίϑει τὰ μὴ χαλῶς χαϑεστῶτα, χαὶ μάλιστα μὲν εὑρετὴς γίγνου τῶν 

βελτίστων, εἰ δὲ μή, μιμοῦ τὰ παρὰ τοῖς ἄλλοις ὀρθῶς ἔχοντα. ζῆτε: 
γόμους τὸ μὲν σύμπαν διχαίους χαὶ συμφέροντας καὶ σφίσιν αὐτοῖς 

ὁμολογουμένους, πρὸς δὲ τούτοις οἵτινες τὰς μὲν ἀμφισβητήσεις ὡς ἐλα- 

χίστας, τὰς δὲ διαλύσεις ὡς οἷόν τε ταχίστας τοῖς πολίταις ποιοῦσιν ̓  

ταῦτα γὰρ ἅπαντα προσεῖνα: δεῖ τοῖς χαλῶς χειμένοις. τὰς μὲν ἔργα- 

σίας αὐτοῖς χαϑίστη χερδαλέας, τὰς δὲ πραγματείας ἐπιζημίους, ἵνα τὰς 
μὲν φεύγωσιν, πρὸς δὲ τὰς προθυμότερον ἔχωσιν. τὰς χρίσεις ποιοῦ, 

περὶ ὧν ἂν πρὸς ἀλλήλους ἀμφισβητῶσιν, μὴ πρὸς χάριν μηδ᾽ ἐναντίας 
ἀλλήλαις, ἀλλ᾽ ἀεὶ ταὐτὰ περὶ τῶν αὐτῶν γίγνωσχε᾽ καὶ γὰρ πρέπεϊ 
χαὶ συμφέρει τὴν τῶν βασιλέων γνώμην ἀχινήτως ἔχειν περὶ τῶν διχαίων, 
ὥσπερ τοὺς νόμους τοὺ: χαλῶς χειμένους. [οἴκει τὴν πὸλιν ὁμοίως 

ὥσπερ τὸν πατρῷον οἶχον ταῖς μὲν χατασχευαῖς λαμπρῶς καὶ βασιλικῶς, ταῖς δὲ 

πράξεσιν ἐχριβῶς, ἵν᾽ εὐδοχιμῇς ὅκα χαὶ διαρχῇς. τὴν μεγαλοπρέπειαν ἐπιδεί- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 15. μελέτω σοι τοῦ πλήϑους. «ς (κ 10) ἀδικήσοντα: Απίοη. {Π] 
"πὶ 18. τὰς χρίσεις ποιοῦ χτὲ Τ6 50. ρᾶρεῖ. δὰ Ψψυδιίηἶδη. ο. 41 --- ξ 19, οἴχει 
τὸν πατρῷον οἴχον 65}. 56Πο]. Ασομ. Τ ἃ; 30 ρ. 300 δα} χ -- ἵν᾽ εὐϑοχιμῆς . ., 
διαρχῆς ΒΑ 149,16... τὴν μεγαλοπρέπειαν, καταλείψεις Εχο ΑΓΒ. 54. 

ἈΡΡΛΕΛΤΙ ΘΒ) ὶ 15. 1 ποιήσειν τῶν δεόντων ΟΟἸ]οΟ. ΛΠ Ξς --- 8. οὔτε ἀνδρῶν 

οὔτε κυνῶν ἙσΟἸ]ου. ΘΆ --- 4 ἐὰν Θὰ -- 8 10. 7 παραμένουσιν Απίοῃ. --- 8 ϑεραπεῦ- 
σώσι ΔΛ Απΐοῃ, ς -- ἣν Θὰ 5. ΒΙ]., ἂν Αὐΐοη, --- μήτε τὸν ὄχλον ὑβρίζειν Π0}1ο6. ΛΠ 
Λῃΐοῃ. ς -- Ἰὸ ἀδιχηϑήσονται ΛΠ Απίοῃ. ξ, αδικηἼθϑωσίιν ΡῈ} -- ὶ 17, 13 πραγ- 

μάτων Π Θὰ (Ρὰμ -Ξ Γ Δ) -- ἐπιταγμάτων Λ (Ρὰρ --- [) --- χίνει (καλῶς Π -- 14. ὀρϑῶς 

{--᾿- ῬᾺ})} καλῶς Π Ξ -- 16 ὡμολογημένους Θᾶ --- 17 ποιήσουσι(ν) ΛΠ Θᾶ ς (ο}. ΥἹ, 

Ρ. 518 -ο 18 ἅπαν Θᾶ (Ρρ --- Γ᾿ -- κειμένοις Γ ργ.] κειμένοις ζνόμοις ΓΛΠΘᾶ ς Β. 
Β5. Κ᾿ ν. 868, 5οά εἴ, Β5. 83|1 Ατϑορ. μ.. 167, 294 --- 8ὶ 15. εὐεργεσίας Θἅ --- 90 πρὸσ- 

ϑύμως Λ, προϑύμως Π ς (Ρὰρ --- ΓῚ --- 32 αἰεὶ Θᾶ -- τὰ αὐτὰ Γ -- (καὶ περὶ Λ ΠΝ. ΑἸ4. 

-- 819..34 οἴχει τὴν δ καταλείψεις ον. Θ΄, 46]. Β5. γ᾽ ΘΥβι. οἵ. ργδοίαί. ο. ΓΥ̓͂ --- οἴκει 

ΓᾺΡ ϑοβο! Α βοῃ, οὗ, ΧΧῚ 188] διοίκει ΛΠ ς -- 20 ἐνδείχνυσο ΛΠ αν ΕχοΡδτίβ. ς. 

1ὅ 

18 
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χνυσὸ μηδ' ἐν μιᾷ τῶν πολυτελειῶν τῶν εὐθὺς ἀφανιζομένων, ἀλλ᾽ ἔν τε τοῖς 

προειρημένοις χαὶ τῷ χάλλει τῶν χτημάτων καὶ ταῖς τῶν φίλων εὐεργεσίαις. τὰ 

γὰρ τοιαῦτα τῶν ἀναλωμάτων αὐτῷ τὲ σοὶ παραμενεῖ καὶ τοῖς ἐπιγιγνομένοις 

πλείονος ἄξια τῶν δεδαπανημένων χαταλείψεις.] 

Τὰ πρὸς τοὺς ϑεοὺς ποίει μὲν ὡς οἱ πρόγονοι κατέδειξαν, ἡγοῦ δὲ : 
ϑῦμα τοῦτο χάλλιστον εἶναι χαὶ ϑεραπείαν μεγίστην, ἂν ὡς βέλτιστον 

χαὶ διχαιότατον σαυτὸν παρέχῃς μᾶλλον γὰρ ἐλπὶς τοὺς τοιούτους ἢ 

τοὺς ἱερεῖα ᾿ πολλὰ χαταβάλλοντας πράξειν τι παρὰ τῶν ϑεῶν ἀγαϑόν. 
(ζ..) [Τίμα τεῖς μὲν ἀρχεῖς τῶν φίλων τοὺς οἰχειοτάτους, ταῖς δ᾽ ἀληϑείαις 

αὐταῖς τοὺς εὐνουστάτους. φυλαχὴν ἀσφαλεστάτην ἡγοῦ τοῦ σώματος εἶναι 

τὴν τὲ τῶν φίλων ἀρετὴν καὶ τὴν τῶν πολιτῶν εὔνοιαν καὶ τὴν σαυτοῦ φρόνη- 

σιν" διὰ γὰρ τούτων καὶ χτᾶσϑαι χαὶ σῴζειν τὰς τυραννίδας μάλιστ᾽ ἄν τις 

δύναιτο. χήδου τῶν οἴχων τῶν πολιτιχῶν, καὶ νόμιζε χαὶ τοὺς δαπανῶντας ἀπὸ 

τῶν σῶν ἀναλίσχειν χαὶ τοὺς ἐργαζομένους τὰ σὰ πλείω ποιεῖν" ἅπαντα γὰρ τὰ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΤ ὃ 20. ἦγοῦ δὲ ϑῦμα τοῦτο κτξε γθβῃ. Ῥῃοί. ὁ. 82 (οἵ, δὰ ὃ 9) 

-τ 8. 21. φυλαχὴν... μάλιστ᾽ ἄν τις δύναιτο Απίοῃ. ΠῚ; ἱπηἰταΐ. οδὲ Ζυ]ΐδη. οὐ. ἴα 

48Ὰ Ρ". 59, 22 ΗΘΥ].: εὖ. Αραρεῖ. αὐ Ψαδεηΐδη. ο, 41, ῬΠοί. ὁ. 45. (εἴ, δὰ ὃ 9). 

ἈΡΡΑΚΑΤΙΌΙ 1 μηδ᾽ ἐν μιᾷ] ἐν μηδὲ μιᾷ ΛΠ ἘΧΟΡΑΤΒ. ς, μηδεμία 

Ραρ: 56 οἵ. Βαῖϊΐου. ἃρ. Βεεπιὶὶ μ. 300 δέργη θϑδο δὲ Ἰοὺ. --- πολειτιων ῬΆΡ, 
πολυτελῶν ἘΧΟΡΑΥΪΒ5. -- ἀλλ᾽ ἐν ταῖς τῶν χαλῶν καὶ δικαίων πράξεων ἐργα- 

σίαις καὶ ταῖς τῶν τίλων ΕΧΟΡΑΤΙΒ, -τ 8 παραμενεῖ Γι, ΑΥ. 5ᾳ. (Οχο. 1..}] παραμένει: 
Γρτ. ΛΠ Ἐχορατῖβ. Μι ΑἸ. 1... --- 4 πλέονος ΛΠ ς δηΐο (. οὗ, δὰ ΥὙΠ|0 -- 
πλείονός 8 δόξης ἄξιον ἀποδείξει ΕΧΟΡΑΓΙΙΒ. --α ἃ 950, ὃ τὰ {μὲν ) Γ ΒΒ. 011. ΑΕ}. 

[9, γε. ὙΠ, ΧΊδ, ΧΧΙΓ ΤΙ; χαὶ Π -- περὶ τοὺς ἡ Π Θἅ Ῥδὰρ ς Μίβιει, ρ. 51 υ. 1 

οἱ ἴρ886 πὰ οοὐά, δυσί, Ρ, 79, 566 εἴ, ἨΠαγδη Φ4 ἘΠ}. ἔνι ΡΊΉΠΟ], 1875 μ. 434 00]]. 

ΙΧ 15. [Χ 15]. Ῥοιιόβίι. ΠῚ 96 --- 88 ὁπ. Γ ρυ,, δια, ὃ (μ4Ὁ. ῬὰΡ) --- 8 τοῦτο ξἶναι 

ϑῦμα κάλλιστον 001]. ΛΠ ς, τοῦτο ϑῦμα χάλλιστον εἶναι ΟΘΟἸ]ος, ΘᾺ Ῥὰρ Δ80}.. Ρ. 1ἃ 
-- ἐὰν ΛΠᾺρ ς Β.. ἣν Θᾶ -.-- Ἰ καὶ ὁη). ῬᾺΡ --- σεαυτὸν ΛΠ ΞΏο. (Ρὰρ -- Γ) --- παρα- 

σχης Ρὰρ 804 εἴ, ΚΘ] ΧΙΣ ῥ. 099. --- 8 τι ροβύ ἀγαθόν οΟ]1]οο. Λ --- 9 τίμα δὐ 

ἃ 2] βασιλευόντων ἐστίν οἵπ. Θἅ οἵ, αὐ ἃ 19 - - τῶν φίλων ΓῚ τῶν τιμῶν ΔΛ Ῥὰρ ς Οἢγ., 
τῶν τῶν τιμῶν φίλων Π ρΥ,, τῶν τιμῶν τῶν φίλων ΘΟΥΓ, Γρου; Τοῦ 5. ν 8] 6. βυβρδοίιβ 

(ἀρρθη.) ---ὀ δ᾽ οὔ. ΡὰρΡ -- ἀληϑείαις αὐταῖς Γ οἵ, Βαῖίον ἂρ. Βτγομνΐ ρ. 21] 

ϑαιρρο Φ00. μ. ΤΙ ΚΕ ΧΙΧ ρ. 058 Β]. 188 μ. 434. ΑἸΡΤΘΟΙΕ 1888 ρ. 719] ἀλη- 

ϑεστάταις (ὁχ ὃ 80) ΛΠΡᾺΡρ ς ἢο. (μ56 ἀοίρηἱ ῬΊ]Ο]. 1596 Ρ. 614, αιοδ πππὸ 

τη6 μϑθηϊίο) -- 8 91, 10 τοῦ σώματος εἶναι ὁπι. Γ᾽ ΡΥ... ἴῃ πη». δι. 1 --- Τἱ 

πολιτῶν] αλλῶν ἃ» 566. εὖ, ΑἸΡΥΘΟΙ 1885. ν», 77, { ἄλλων ) πολιτῶν Λπίοῃ. -- 

σεαυτοῦ Ρὰρ -- 13. διασώζειν ΛΠΡᾺΡ ς -- καὶ σώζειν καὶ χτᾶσϑαι 0110. Αΐοι. 
πο 18 τῶν οἴκων οἵη. Ρὰρ --- πολιτικῶν] ἰδίων ἡ Ῥὰρ Κοὶὶ ΧΙΧ ρ. 680. Δ". 
Ρ.61 π.1, 50] οἷν ΑἸ γΘΟΙ 1585 υ. 11 ἡ ογβι,, ἰδιωτῶν Π ς --- χαὶ τοὺς] χαϊ οὐανν ΔΠ 

Ρὰρ 5 ἢο. --- και τοὺς φαπανομένους ἰὼ 5. ν. 32) ἀπὸ τῶν ἰδίων ἀπὸ τῶν σῶν Γ᾽ π|. 5. ΠΟ. ΡΓ. 

ΟΝ Λ --- δαπανωμένους Γ᾿ τὴν. πη. ΛΠ Ῥὰμ ς ΒΙ]. 1884 Ρ.. 434 ὕόσβῃ,, 8οα οἵ. ΧΙΧ ΤΙδ, 

6». Υ1 19 δὲ Μβοῃ. ρ. 69 --- ἀπὸ {τῶν ἰδίων» τῶν σῶν Δ (ρΓ0}0. 1,.),ὄ εχ τῶν σῶν ΡΆΡ. 
-τ- 14 παντὰ τὰ (ὁ). γὰρ) Ρᾷρ. 
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τῶν οἰχούντων τὴν πόλιν οἰχεῖα τῶν καλῶς βασιλευόντων ἐστίν.) διὰ παντὸς τοῦ 98 

χρόνου τὴν ἀλήϑειαν οὕτω φαίνου προτιμῶν, ὥστε πιστοτέρους εἶναι: τοὺς 

σοὺς λόγους ἢ τοὺς τῶν ἄλλων ὅρκους. [ἅπασι μὲν τοῖς ξένοις ἀσραλὴ τὴν 
πόλιν πάρεχε χαὶ πρὸς τὰ συμβόλαια νόμιμον, περὶ πλείστου δὲ ποιοῦ τῶν ἀφι- 

ΧΙΝ 81 

χκνουνμένων μὴ τοὺς σοὶ δωρεὰς ὥγοντας, ἀλλὰ τοὺς παρὰ σοῦ λαμβάνειν ἀξιοῦντας" 

τιμῶν γὰρ τοὺς τοιούτους μᾶλλον παρὰ τοῖς ἄλλοις εὐδοκιμήσεις. τοὺς πολλοὺς 38] 

φύβους ἐξαίρει τῶν πολιτῶν, χαὶ μὴ βούλου περιδεεῖς εἶναι τοὺς μηδὲν ἀδικοῦν- 

τας" ὕπως γὰρ ὧν τοὺς ἄλλους πρὺς σαυτὸν διαϑῇς, οὕτω χαὶ σὺ πρὸς ἐχείνους 

ἕξεις. ποίει μὲν μηδὲν μετ᾽ ὀργῆς, δόκει δὲ τοῖς ἄλλοις, ὅταν σοι καιρὸς ᾧ. 
δεινὸς μὲν φαίνου τῷ μηδέν σὲ λανϑάνειν τῶν γιγνομένων, πρᾶος δὲ τῷ τὰς ΧΙ δΙ 

τιμωρίας ἐλάττους ποιεῖσϑαι τῶν ἁμαρτανομένων.) 

᾿Αρχιχὸς εἶναι βούλου μὴ χαλεπότητι μηδὲ τῷ σφόδρα χολάζειν, 94 
ἀλλὰ τῷ πάντας ἡἧττᾶσϑαι τῆς σῆς διανοίας χαὶ νομίζειν ὑπὲρ τῆς 
αὑτῶν σωτηρίας ἄμεινον ἑαυτῶν σὲ βουλεύεσθαι. πολεμιχὸς μὲν ἴσϑι ΧΥΙ 180 
ταῖς ἐπιστήμαις χαὶ ταῖς παρασχευαῖς, εἰρηνιχὸς δὲ τῷ μηδὲν παρὰ τὸ 
δίχαιον πλεονεχτεῖν. [οὕτως ὁμίλει τῶν πόλεων πρὸς τὰς ἥττους, ὥσπερ ἂν τὰς τ . 

χρείττους πρὸς ἑαυτὸν ἀξιώσειας. φιλονείχει μὴ περὶ πάντων, ἀλλὰ περὶ ϑῦ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΔΊ καὶ 22, διὰ παντὸς, ὅρκους 50. 11. 231 Η (Ὧρ. Μοίη. ἀθ68|) -- 

δ 98, ποίει μὲν, ἁμαρτανομένων 5(0}), 48, 58 Μ; εὖ. Αρὰροῖ, δαὶ «πιδιϊπίϑη, ς. 48 

-- 8.34. ἀρχιχὸς εἶναι, .. σὴς διανοίας Θποιη0}]. ΒγΖ. (ΡΥ, 809, Βαγ. 85) Δηΐοη. ΠῚ: 

ΤΟ}, ΡΠ ΟΙ. ο, 417 (εἴ, διὰ 8 9), Μδη 001 ῬΔΙΔΘΟΙΟΣ. ὑποϑῆκχα: βασιλικῆς διαγωγῆς ὁ, 89 

(οὗ, ΚΑΙ Ηργθδοὸ ΧΧΙΠ Ρ. 311) -- οὕτως ὁμίλει... ἀξιώσειας "Ἔχο, ΡΑΥ5. 89». 

ΛἈΡΡΑΚΑΤΌΒΕ 1 οὐκείαν Γ ρΓ., οἰκεῖ" ἂν σΟΥΥ, 3, οἰχεῖχ ἂν ΠΟΥ. 4 --- {εργον) 
ξστιν Ρὰρ (δχ ὃ 9) --- 8. 33, τοῦ οπι. 8510]». --- 2. οὕτω ὁοηι. ὅ΄ο}). --- ὥστε] ὡς 

δίοἢ. -- 8 λόγους ἢ Γ τ, ΛΠ Ρὰρ 5100 ς (Δηΐα () Β. οἵ, ΒΙ]. 1884 Ρ. 424 οοὐὰ. 

δυσί, Ρ. 81] λόγους {μᾶλλον ἢ Γ, Θἅ (᾿, Β8,. 54. --- τῶν ὁπι. Βίοῦ, --- ἅπασι μὲν δὰ 

ὃ 23. τῶν ἁμαρτανομένων οὁη). Θἅ οἵ, 4(1 ὃ 19 --- ὀ 4, καὶ προς τὰ συμβολαια νομίμον 

οἷ. δ}. --- δεποίουντο τ νἱἰ, Γ ργ., ε ποιοῦ τῶν (ΟΥ. 4 --- ὃ εἰσάγοντας ΔΛἢ ς 

αηΐο Ος --- θ᾽ εὐφοχιμήσης Π -- ἃ 53. πολλοὺς οτῃ. Λ ΠᾺΡ ς Β]. 1884 ν. 4235, 56 

οὔ. ΑἸΡΥΘΟΝ 1585. 5. 79 -- Τ φοβεροῦ τῶν Δ ρΥ., φόβους ἐξαιροῦ τῶν Λ, Π ς 5οὲὶ 

οὐ ΧΧΙῚ 05 -- περιδεὴς... τοῖς. , ἀἄδιχοῦσιν ΛΠ ς 56ιὲ]} εἴ. δίγ. Πρ. 899 Μίβοῃ. 
». ΤῸ --- ϑ σεαυτὸν Λ Π Ξ- - διατιϑης Γ΄ τὴν. ἀης, ὑΥ, -- 10 (καὶ δεινὸς δίου.: Μ' Ο,, 

(ἢ) δεινὸς δίοθ,: Α --α 8ὶ 94.. 12 βουλοὺυ ἀρχιχος εἰναι: (1..) ΠΟ]]ος. ῬΔρ --- βούλει ΛῬΓ,, 

ϑέλς σον, 4 ΑἸά. 5. Α΄. --- τῷ ὁπ. Ρὰρ -- 14 ἄμεινον ἑαυτῶν Γ Ῥαϊδοο), Β. Β8.] 
ξαυτῶν ὁπ. ἡ Π Θἅ Ῥὰρ ΞΒΠ. 1588 ν. 498, 5οιὶ οἵ ΑἸ ΣΟΙ 1885... 79 --- βουλεύσασψαι 

Θ΄ (ΡᾺρΡ -Ξ Γ) --- πολεμικὸς γίνου ΛΠ Ξ (γίγνου Ο.), πολεμικὸν μὲν εἶναι {χρὴ Θὅ) 

Θ΄ Ῥὰρ -- Ὁ εἰρηνικὸν Θὰ Ρὰρ --- 16 οὕτως ὁμίλει δῇ ὃ 25 ἂν ἐπιχειρῶσιν οἵη. 

ΘΑ εἴ ἃ] ' 19 -- ὁμίλει πρὸς τοὺς ἥττους... ἂν τοὺς ἥττους ΕΧΟΡΑτΥΙΒ. --τ 17 ἑαυτὸν 

Γρτ, ς Β5, Β]. τς ξαυτὸν (ἔχειν) ΕΧΟΡΑΥ͂5. εὖ, δὰ ΓΧ 41 ἀρρϑῃᾷ.] σεαυτὸν Γ, Δ Π 

Ῥὰρ 8. ϑίτ, ΚΒ γ. 11 δ γβπι., σαυτὸν ὈΥΤΟΙ͂ μ. 50 60]1. 38 --- 8 35, ἀπάν- 
τῶν Λἢ -, 
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ὧν χρατήσαντί σοι μέλλει συνοίσειν. φαύλους ἡγοῦ μὴ τοὺς συμφερόντως ἡἧττω- 

μένους, ἀλλὰ τοὺς μετὰ βλάβης περιγιγνομένους. μεγαλόφρονας νό μιζε μὴ 

τοὺς μείζω περιβαλλομένους ὧν οἷοί τ᾽ εἰσι κατασχεῖν, ἀλλὰ τοὺς καλῶν μὲν 

90. ἐφιεμένους, ἐξεργάζεσθαι δὲ δυναμένους οἷς ὧν ἐπιχειρῶσιν. ζήλου μὴ τοὺς 

ΧΗ 34 

ΕΥΙ 

μεγίστην ἀρχὴν χτησαμένους, ἀλλὰ τοὺς ἄριστα τῇ παρούσῃ χρησαμένους. ! 
[χαὶ νόμιζε τελέως εὐδαιμονήσειν, οὐχ ἐὰν πάντων ἀνθρώπων μετὰ φόβων χαὶ 

κινδύνων καὶ χαχίας ἄρξῳς, ἀλλ᾽ ὧν τοιοῦτος οὖν οἷον χρὴ καὶ πράττων ὥσπερ 

ἐν τῷ παρόντι μετρίων ἐπιϑυμῇς καὶ μηδενὸς τούτων ἀτυχῇς]. 

(η΄.) Φίλους χτῶ μὴ πάντας τοὺς βουλομένους ἀλλὰ τοὺς τῆς σὴς 

φύσεως ἀξίους ὄντας, ["ηδὲ μεϑ᾽ ὧν ἥδιστα συνδιατρίψεις, ἀλλὰ μεϑ'᾽ ὧν 

ἄριστα τὴν πόλιν διοικήσεις. [ἀκριβεῖς ποιοῖ τὰς δοχιμασίας τῶν συνόντων, 

εἰδὼς ὅτι πάντες οἱ μὴ σοι πλησιάσαντες ὅμοιόν σὲ τοῖς χρωμένοις εἶναι νομιοῦ- 

σιν. τοιοΐτους ἐξφίστη τοῖς πράγμασιν τοῖς μὴ διὰ σοῦ γιγνομένοις, ὡς αὐτὸς 

ϑῳ τὰς αἰτίας ἕξων, ὧν ἄν ἐχεῖνοι πράξωσιν. πιστοὺς ἡγοῦ ἢ τοὺς ἅπαν ὅ τι 

ἂν λέγῃς ἣ ποιῇς ἐπαινοῦντας, ἀλλὰ τοὺς τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιτιμῶντας. 

δίδου παρρησίαν τοῖς εὖ φρονοῦσιν, ἵνα περὶ ὧν ἂν ἀμφιγνοῆς ἔχῃς τοὺς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑῚ ὃ 95. μεγαλόφρονας .. ἐπιχειρῶσιν σφοτρ.Ρατβ. 158 -- 

δ 260, ζήλου μὴ... χρησαμένους ΘσΟΙΡΡΑΓΙΒ. 159 --- ὃ. 27. οἴλους κτῶ ,  . ὅ:10.:- 

κήσεις Ῥγίδο, ΧΥΠῚ 109; δίοϊν. 48, 38 Δ΄; “"ἜχοΡανβ. ὅθ; ΠΟΥ ΡατΒ. 184 -- 

φίλους χτῶ. .. ἀξίους ὄντας ΠοΓῬαΥ 5. 191; ΕἸογ. Βοῖββ, Πρ. 122 --- τοιούτους 

ἐφίστη .. πράξωσιν ΒίοὈ. 48,399 ΜΝ --- ὶ 938, πιστοὺς ἡγοῦ... ἐπιτιμῶντας ἔχοι Ραγί5. 57: 

δίοι. 48, 80 Μ΄. σοτρ.Ῥατίβ. 1323: τϑβρ. [Β451}15} ο. 48 οἱ 18 -- πιστοὺς ἡγοῦ... 
ἐπαινοῦντας ΒΑ 128,10; τοβρ. ἀραρεοί. δ) Φυξ πίη. ὁ. 82. --- δίδου παρρησίαν ., 

συνδοχιμάσοντας (οὐ. 48,31 Μ, σΟΥΡΡΑΙ͂Β. 138: γοβρ. [ΠᾺ5}}}}8] ο. 48, 

ἈΡΡΑΚΑΤΙΌΒ] 1 ὧν (ἂν, ΛΠ ς Β. ΒΒ. (Ρὰρ Ξε ΓῚ) --- μέλλε: ΛΠ: οἱ, Β5. 
(ὧν, μέλλει) Φ8 000 1880 μἈ». 188 Ὑ 6Υ5η1. δί50}}. Ρ. 11 ἡ. 1] μέλλοι Γ΄ Β9. Β]., μέλλῃ 

ς Β. Β5. --- ὃ νόμιζε ΓΠ᾿ σοΥρ Ρδγ15. (εἶναι) νόμιζε Δ Ῥὰρ (Ὁ) Ξ Πο. -- 3 ὡς οἷον τὰ 

εἰσὶ σοΥΡΡΑ 5. --- χαλῶν Γ Λ μγ. --- χαλως ῬΆρ] μετρίων Λ πιρ. 1 Π᾿ σοὺ ῬΆΓΒ. ς -- 
4 ἐξεργάσασϑα: Π, ἐργάζεσθαι ΟΘΟΥΡ ῬΔΥ5. --- ξξεργαζεσθαι (1 ἐπιχειρῶσιν 0Π|. ῬΔΡ -- 

ἃ 56. εζηλ[ουσ]ϑαι μεγίστην Ρὰ» --- ὃ χαὶ νόμιζε δα τούτων ἀτυχῇς οἴη. ΘᾺ εἰ, 
αὐ κα 19. -- εὐδοχιμήσειν Π -- ᾿ἡἀπάντων ΛΠ ς πῃ ν Ρ. 880. Μίβοιι. μ. 80 (Ρὰρ -- Γ) 
-- τ καὶ κακίας οι. ἡ Παρ ξ ἢο. Β5. δ] Αὐρορ. ῃ. ὅδ, κοα οἵ, δέν, ΠῚ Ρ. 451 -- 
ἄρχῃς Δ᾿ΠῬᾺΡ ς ΒΙ]. 1884 ρ. 420 -- ἐάνλΛΠῬΆρΡ ΞΒ. -- ὡς ἐν τῷ παρόντι ἢ. 

ὠσπερ τῶν παροντῶν ῬΔΡ -- 8 ἀτυχῇς] ἀπορῇς Λ ΠᾺΡ ξ, βοή εἵ, δι... ΠῚ ῥ. 451 -- 

ἃ 397. ὃ πάντας τοὺς «(ιἱ ὄντας μηδὲ ΟἸη. ΠΟΙ ῬΑΥΐκ. 1534 --- ἀλλὰ τοὺς φιλεῖσψα: 

ἀξίους μηδὲ μεϑ᾽ Εχο ΡαΓΙξ, --- σῆς οι. Λ --- 10 συνδιατρίψης ΛΠ -- ΙἸ ἥδιστα Θᾶ 

Ρὰρ -- τὴν πολιτείαν (ν6] πόλιν ἄν: Καὶ αἰϊ ΑἸ Ῥ. 38. π. 4) διοικήσεις Ῥυῖπο,, συνδιάξεις 
ΕχΟΡΑΥῖβ., 9Π1. ΘΟΥΡ ῬΆΤΙΆ. --τ διοιχήσης Π --- διοιχίσης Δ -- ἀχριβεῖς ποιοῦ δὰ 
πράξωσιν οἴῃ. Θἅ οἵ, δὰ καὶ 18 --- 13 πλησιάζοντες ΛΠ Ξ (Ρὰρ -- [Γ) -- 14 ἐξ ὧν ἄν Λ μγ. 

(τότ. 1) ΞξΞ ἐξων ἂν (0Π). ων) ῬΒΡ --- αὶ 38, πᾶν ΛΠ σογ Ρατίβ, 9, ἀπαντὰς Ῥᾷρ, ἅπαντα 

ΒΑ Αρδρεῖ. -- 15 ποιῇς ἢ λέγῃς σο ]ος, ΠᾺΡ ΒΔ ἔχε Ρααβ. ϑ.οὐ). Ν,. --- ποιῇς καὶ λέγης 

ΠΟΤ Ρατίβ., 568 οὖ ΧΧΊ285 δὲ Βίοση 80} δά Ἰοὺ. --- αλλα ὁηγ. ῬΆΡ --- τοὺς] καὶ Εχο ΡΑΥΊΝ. 
- 1Τῦ ἂν οἵ. Π --- ἀμφιγνοεῖς ΠΘἅ μγ.» ὁοΥτ. τοῦς, ἀμφιγνοίὴς ΡᾺΡ οἵ. Β] 855 1884 μ. 436, 

ΕΣῚ 

-- 1 
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συνδοχιμάσοντας. διόρα καὶ τοὺς τέχνῃ κχκολαχεύοντας χαὶ τοὺς μετ᾽ 
εὐνοίας ϑεραπεύοντας, ἵνα μὴ πλέον οἱ πονηροὶ τῶν χρηστῶν ἔχωσιν. 
[ἄκουε τοὺς λύγους τοὺς περὶ ἀλλήλων, καὶ πειρῶ γνωρίζειν ἅμα τοὺς τε λέγοντας, 

ἃ ὁποῖοί τινὲς εἰσιν, καὶ περὶ ὧν εἶν λέγωσιν. ταῖς αὐταῖς χόλαζε ζημίαις τοὺς 99 

ὃ ψευδῶς διαβάλλοντας αἷσπερ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας. 

ΓἌρχε σαυτοῦ μηδὲν ἧττον ἣ τῶν ἄλλων, καὶ τοῦϑ᾽ ἡγοῦ βασιλικώ- 

τατον, ἂν μηδεμιᾷ δουλεύῃς τῶν ἡδονῶν, ἀλλὰ χρατῆς τῶν ἐπιϑυμιῶν 
μᾶλλον ἢ τῶν πολιτῶν. [μηδεμίαν συνουσίαν εἰκῇ προσδέχου μηδ' ἀλογίστως, ἀλλ 

ἔϑιζε σαυτὸν ἐπ᾽ ἐχείναις ταῖς διατριβαῖς χαίρειν, ἐξ ὧν αὐτός τ᾽ ἐπι- 

ὁ δώσεις καὶ «τοῖς ἄλλοις βελτίων εἶναι δόξεις. (ὃ΄.) Μὴ φαίνου φιλοτιμού- δ, 
μενος ἐπὶ τοῖς τοιούτοις, ἃ χαὶ τοῖς χαχοῖς διαπράξασϑαι δυνατόν ἐστιν, 

ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀρετῇ μέγα φρονῶν, ἧς οὐδὲν μέρος τοῖς πονηροῖς μέτεστιν. ΧΗ 48. 
[νόμιζε τῶν τιμῶν ἀληϑεστάτας εἶναι μὴ τὰς ἐν τῷ φανερῷ μετὰ δέους γιγνο. αὐ 

91 μένας, || ἀλλ᾽ ὅταν αὐτοὶ παρ᾽ αὑτοῖς ὄντες μᾶλλόν σου τὴν γνώμην ἢ τὴν τύχην 

15 ϑαυμάζωσιν. λάνϑανε μέν, ἢν ἐπὶ τῷ σοι συμβῇ τῶν φαύλων χαίρειν, ἐνδεί- 

κνυσὸ δὲ περὶ τὰ μέγιστα σπουδάζων.) μὴ τοὺς μὲν ἄλλους ἀξίου κοσμίως Ὴ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ διόρα καὶ... ἔχωσιν ἔχοι ΑΓ 8. 58; 5.οὉ. 48, 32 Μ. Οποπιοὶ. 

Βγχ. 1714. (Βαγ. 157); σογριΡατίβ, 184; γϑβρ. [υἱῦδη. δρίϑέ. 418, ὑπνενανν ς, 48 -- 

ἄκουε τοὺς... λέγωσιν δῖον. 48, 88 δ --- ὃ 30, ταῖς αὑταῖς χόλαζε.... ἐξαμαρτάνοντας 

δί0}). 48, 84. Μ; Οπομο!. Βγχ. 146 (Βᾶγ, 188) --- ἄρχε σαυτοῦ... πολιτῶν 5.00. 

48, 85 ΝΜ; εἴ, σΟΥΡ.ῬΑΓβ. 1718, Αραρρί, δὰ Ζιυβιηΐδη. ὁ. 68, [ΒΑΘ] ον 08, ῬΠοί, 

ς. 51 (οἵ, αα ἃ 9) --- ὃ 80, νόμιζε τῶν. .  ϑαυμάζωσιν ϑδίοῦ. 48, 86 Μ --- 8.81. μὴ 

τοὺς μὲν ἄλλους... ἄρχουσιν 5.000. 48, 37 Μ; τόβρ, βαρεῖ, δὰ ΨΦυβιηίΐδη. ὁ, 86. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙ 57 1 συνδοχιμάσαντας Λ, συνδοχιμάζοντας Π Ρᾶμρ, ἐπιδοχιμάζοντας 

δίοῦ. --- χαὶ τοὺς μετ᾽ εὐνοίας ϑεραπεύοντας ὁπ]. Λ (Π8}ν. ῬᾺΡ) --- 3 μη... Βὰρ 

(μη[δενἢ οἵ, Χ 39) --- πλεὼ ῬΆΡ, πλεῖον 5ί00., πλείω ΘΠΟΠ)Ο]. --- οἱ ΟΠ), ΡΔΡ -- 

ἔχωσιν τῶν χρηστῶν οἵ πονηροί οΟἸἸος. ΟΠΟΠΟ]. --- ὃ ἄχουβ τοὺς ἃ ἂν λέγωσιν 0Π]. 

Θᾶἅ οἵ, δὰ ὁ 19 -- 4 ὁποῖοι (καὶ) τινὲς Λ Π ς δηΐα Ο. (ΡᾶρΡ υἱ νἱά. --- Γ) --- ὶ 39, 
χολάζειν δεῖ ταῖς αὐταῖς ζημίαις ἀποπιοὶ. --- αὐταῖς] ἀκοαῖς Λ(ΡΔΡ -- Γ) --- ὃ ψευδῶς 

οι. Θα Ῥὰᾷὰρ δίο!ν. Β]. 1884. μ. 4236 ἴμβ6 οἰΐμῃ οοὐ ἃ. δςί, Ρ, 82 Μβοῇ. Ρ. 12 ἡ. 1, 
6 οἵ. Καὶ! ΑἹ ρ. 124. 00}}. 11 (σαπὶ ταβεϊ πο π 18) ΑἸΌτΘΟΙἑ 1885 Ρ. 79 δἴθσβῃι. 
ἃ Ἰοο. --α διαβάλλοντας [τ|ι᾽ κατά τινας λέγοντας ΟΠΟΙΠΟΪ. --- ὡσπρρ ΡῈ ΟὨΟμΠΟΙ. --- 

θ᾽ σεαυτοῦ ΛΠ Ῥὰρ ς ἢο. --- ἣ (καὶ) ΛΠ Θἅ Ῥδρ ϑίοῦ. ς βοὰ οἵ, Καὶϊ ΑἸ. 39 η.1 
-- ἢ ἐὰν Λ Πἃρ ϑ8ἴο".: ΜᾺ ς Β., ἣν Θὅ δίοὈ.: 8, ἐάν περ δίοῦυ,: Τύ΄, 504 οἵ, Καὶ! 

1.1. ἢ. 2 --- Ἔἀνχρατῆς Ρὰρ, αὐ ἐζὰνγν χρατῆῇς ΚΑΙ] ΧΙΧ γ. 609 --- 8 μηδεμίαν δὰ 

ἀλογίστως ἀλλ᾽ ὁπ. Θζ οἵ. δὰ ξ 19: Β8., οαἱϊ ῃὸς αυΐάθπι Ιοοο Μἴβοι, (ρ. 12) φασαιδ 
ἀδ ἰυἰογροϊδίίοηθ αβϑϑη τ, ἀΠ005 Δα ΔΘΥΘ ΘΥΤΌΓΘ 8 ρθυϑθαϊ (οἵ, ». ΧΧΧΥῚ 5) -- 

8. ἐπ᾽ ἐκείναις ταῖς διατριβαῖς ἔϑιζε σαυτὸν οοΟἸἴοο. ΓΛΠΡΩΡ οὐά., 566 οἵ, 88.» ΧΧΧΥΙ 

ΚΟ ΧΧΠῚ ρ. 860 -- σεαυτὸν ΛΠ Ῥὰρ ς -- χαίρειν Γ᾽ ρι., διατελείιν) Γ᾽ πιρ΄. 
ἈΠΟ. ΡΥ. -- επιδωσις {πρὸς ἀρετὴν) ΡΔΡ (6χ Χὶ 12) --- 10 διναι ὁπ, ΒΔΡ -- ἃ 80. 12 ἐπ᾿ 

ἀρετὴν Π --- 18 νόμιζε τῶν δ) μέγιστα σπουδάζων οηι. Θᾶ εἴ, κὰ 8 19 --- μη ὁπ. ΡΔΡ 
-- 15 ἐὰν Λῆ ς. 



1926 ΧΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (2) 

χη 81 ζῆν, τοὺς δὲ βασιλεῖς ἀτάχτως, ἀλλὰ τὴν σαυτοῦ σωφροσύνην παράδειγμα 
τοῖς ἄλλοις χαϑίστη, γιγνώσχων ὅτι τὸ τῆς πόλεως ὅλης ἦϑος ὁμοιοῦται 
τοῖς ἄρχουσιν. σημεῖον ἔστω σο: τοῦ καλῶς βασιλεύειν, ἂν τοὺς ἀρ- " 

χομένους ὁρᾷς εὐπορωτέρου: χαὶ σωφρονεστέρους γιγνομένους διὰ τὴν 
σὴν ἐπιμέλειαν. " 

89 Περὶ πλείονος ποιοῦ δόξαν χαλὴν ἢ πλοῦτον μέγαν τοῖς παισὶν 
ἜΡ.Υ1 χαταλιπεῖν" ὁ μὲν γὰρ ϑνητός, ἢ δ᾽ ἀϑάνατος, χαὶ δόξῃ μὲν χρήματα 

ΕἸ χτητά, δόξα δὲ χρημάτων οὐχ ὠνητή, χαὶ τὰ μὲν χαὶ φαύλοις παρα- 
Χ 38 γίγνεται, τὴν δ᾽ οὖχ οἷόν τ᾿ ἀλλ᾽ ἢ τοὺς διενεγκόντας χτήσασϑαι. [τρύφα 

μὲν ἐν ταῖς ἐσθῆσι χαὶ τοῖς περὶ τὸ σῶμι κύσμοις, χαρτέρει δ' ὡς χρὴ τοὺς 

βασιλεύοντας ἐν τοῖς ἄλλοις ἐπιτηδεύμασιν, ἵν᾽ οἱ μὲν ὑρῶντες διὰ τὴν ὄψιν 

ἄξιόν σὲ τῆς ἀρχῆς εἶναι νομίζωσιν, οἱ δὲ συνόντες διὰ τὴν τῆς ψυχῆς ῥώμην 

188 τὴν αὐτὴν ἐκείνοις γνώμην ἔχωσιν, ἐπισχόπει τοὺς λόγους ἀεὶ τοὺς σαυτοῦ χαὶ 

ΧΙ κρὰς πράξεις, ἵν ὡς ἐλαχίστοις ἁμαρτήμασιν περιπίπτῃς" χράτιστον μὲν γὰρ τῆς 

ἀχμῆς τῶν χαιρῶν τυγχάνειν, ἐπειδὴ δὲ δυσχαταμαϑήτως ἔχουσιν, ἐλλείπειν 15 

(ἱροῦ χαὶ μὴ πλεονάζειν" αἱ γὰρ μετριότητες μᾶλλον ἐν ταῖς ἐνδείαις ἢ ταῖς ἃ 

84 ὑπερβολαῖς ἔνεισιν. (ι..) ᾿Αστεῖος εἶναι πειρῶ χαὶ σεμνός" τὸ μὲν γὰρ τῇ τυραν- 

γίδι πρέπει, τὸ δὲ πρὸς τὰς συνουσίας ἁρμόττει. χαλεπώτατον δὲ τοῦτο πάντων 

ἐστὶν τῶν προσταγμάτων εὑρήσεις γὰρ ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοὺς μὲν σεμνυνομένους 

ψυχροὺς ὄντας, τοὺς δὲ βουλομένους ἀστείους εἶναι ταπεινοὺς φαινομένους. δεῖ 30 
δὲ χρῆσϑαι μὲν ἀμφοτέραις ταῖς ἰδέαις ταύταις, τὴν δὲ συμφορὰν τὴν ἑκατέρᾳ ὁ 

ΤΕΒΊΤΙΜΟΝ ΤΑΊ σημεῖον ἔστω χτὲ τοβρ, ΡΒοΙ 'ο. ὃ2 (οὗ Βα καὶ 98) .- ὃ 82, περὶ πλεί- 

ονος ... Ἀτήσασϑαι ἔχοι Ραγί5. ὅ98:: 510}. 48,88 Ν --.- δόξῃ μὲν... ὠνητή ΒΑ 158,1 οἱ 

180. 14 --- τρῦφα μὲν... ἐπιτηδεύμασιν ΒΑ 158, 8: οἵ Ρείδς, ΧΥ ΠῚ 280 - τρύφα μὲν.... 

κόσμοις ΒΑ 110, ὃ --- ὃ 88. χράτιστον μὲν. ἔνεισιν 5ὅ[ο)". 48, 89 Ν --- χράτιστον μὲν 

νονς͵ τυγχάνειν δυϊά. ν. ἀχμή; οἵ, Βαοιπι, ΑἸ. τ, 1 54.206 11 891. ὃ οἱ 381,28. 

ΛἈΡΡΑΒΑΤΙΒ) ὶ δ1. 1 βασιλέας ΛΠ Θ΄ 810). ο(ἀ. δχο. Β5. οἵ, δὰ Χ ΤΙ -- 

σεαυτοῦ ΛΠ δίοῦ. ς --- 23 τὸ οπι. ἡ --- ἦϑος ὅλης οΟἸ1ος, ΠῚ Μ,, ὅλης οπι. 510}}, Κα οὶ! 
ΑἹ Ρ. 29 ἡ. 8, 8606 οἵ, Β8. δὰ ΑὐΘορ, ν». 145. ΑἸ ΤΟΝ 1890 ν. 18 ὑόγβηι, δὲ Ιου. -- 

8 ἐάλνΛΠΘᾶς ΒΕ. -- 4 γεγενημένους ΘΆ -- ὃ σὴν ἐπιμέλειαν ΟἸη. Γ ΡΥ. ἴῃ γα. 8}. --- 

ἢ 89. 1 δόξης δίοῃ, (1..) --- μὲν κτήματα ΘἉ μγ., ᾿πἴ. ΒΟΥ, σοτ., μὲν (γὰρ) χρήματα 

ΒΑ -- ὃ κτηματὰ Γ ρζ., χτητὰ ἴῃ πιρ. 4, χτητετὰ ἴῃ ἰοχίι ΠΟΥΤ. ὃ --- {τοῖς} φαύλοις 

ΛΠ ϑίοῦ. ς Βοοῖ Ρ. 91 ΚΘΙΕ ΑἹ». 80 ἡ. ϑίθγβιι, δίβε!}}). ρ. 714 -- 8 τὴν δὲ οὐ δυνατὸν 

ἀλλ᾽ ΕχορΡαϑτγίϑ. --- ἀλλ᾽ ἢ] ἀλλὰ Θᾶ 5ο Οὗ 141. ΧΙν τι ΧΙΧ 91 -- τρῦφα μὲν δὰ 

ἃ 85 μελλόντων βουλβύσει οῃ). Θα εἴ, 4] ὃ 19 --- 1ὸ ἐν οπι. Π ς ἃπίθ (Ὁ, --- ἐσθήσεσι 

ΓΛ ΡΥ. ΘΟΥΥ, 4 -- [1 βασιλέας ΛΠ ΒᾺ εΞ εἵ, ΚΑΙ ΑἹ Ρ. 30 ἡ. ὃ -- ἃ 88, 18 τοῖς λόγοις 

ΓῬ͵., σοΥγ, αὐ νἱά, 1 --- τοὺς αὐτοὺς Γ ΡΓ., τοὺς σχυτοῦ ΟΟΥΤ,. 1 --- 14 ἐλαχίστοις 

(τοῖς Λ΄ ς -- κράτιστον] τὸ δῖ. (ρατί. οὐ 4.) ΒΑΘ παν. --ο γάρ οὐ. ΛΠ 

510}. δι]. Βαομ Δηῦτ, ς Β. ΒΒ. (Δ Θτβην.) ΜΒΟΠ. Ρ. 62 ἢ. 1 --- 15. τῆς τῶν καιρῶν 

τυγχάνειν ἀκμῆς σοΠ]ος. ΒΔομ Αηὐτ, Π{3Ὁ]. 381 - 10 καὶ μὴ] μᾶλλον ἢ Βῖ0Ὁ. -- 

11 ὑπερβολαῖς] ὑπεροχαῖς 5.00. 56 οἵ, ΧΥΤ 90. --- ἔνεισιν) ἰσχύουσιν Λ Π 510)". ς -- 

8 84. 19 τῶν προσταγμάτων] πραγμάτων Λ ἢ ς -- τὸ ὁπ). Π ς δηΐο (,, 866 οἷ. ΧΙΝ 184. 

ΧΥΤΙ 35, ΧΥ͂ΠΙ 5, ΧΙΧ 184, 211, ΧΧΙῚ 80, 165 --- 21 ἑκατέραις Λῆἢ ς. 
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προσοῦσαν διαφεύγειν. ὅ τι ἄν ἀκριβῶσκι βουληϑῆῇς, ὧν ἐπίστασϑαι προσήκει δῇ 
τοὺς βασιλεῖς, ἐμπειρίᾳ μέτιϑι καὶ φιλοσοφίᾳ" τὸ μὲν γὰρ φιλοσοφεῖν τὰς δούς 

σοι δείξει, τὸ δ᾽ ἐπ᾿ αὐτῶν τῶν ἔργων γυμνάζεσθαι δύνασθαί σε]! χρῆσϑαι τοῖς 

πράγμασιν ποιήσει. Θεώρει τὰ γιγνόμενει χαὶ τὰ συμπίπτοντι: χαὶ τοῖς ἰδιώταις 

χαὶ τοῖς τυράννοις" ἄν γὰρ τὰ παρεληλυϑύτα μνημονεύῃς, ἄμεινον περὶ τῶν Χ Ἡ 

μελλόντων βουλεύσει.) δεινὸν ἣγοῦ τῶν μὲν ἰδιωτῶν τινας ἐθέλειν ἀποϑνήσχειν, 8. "Ἢ 

ἵνα τελευτήσαντες ἐπαινεϑῶσιν, τοὺς δὲ βασιλεῖς μὴ τολμᾶν χρῆσϑαι ὁ 
τοῖς ἐπιτηδεύμασιν τούτοις, ἐξ ὧν ζῶντες εὐδοχιμήσουσιν. βούλου τὰς 

εἰχόνας τῆς ἀρετῆς ὑπόμνημα μᾶλλον ἢ τοῦ σώματος χαταλιπεῖν. μάλιστα χα 13 

μὲν πειρῶ τὴν ἀσφάλειαν χαὶ σαυτῷ χαὶ τῇ πόλει διαφυλάττειν ἐὰν χ « 
δ᾽ ἀναγκασϑῆς κινδυνεύειν, αἱροῦ χαλῶς τεϑνάναι μᾶλλον ἢ ζὴν αἰσχρῶς. χιν 95 

ἐν πᾶσ: τοῖς ἔργοις μέμνησο τῆς βασιλείας, χαὶ φρόντιζ᾽ ὅπως μηδὲν 87 

ἀνάξιον τῆς τιμῆς ταύτης πράξεις. (ια΄.) Μὴ περιίδῃς τὴν σαυτοῦ φύσιν 

ἅπασαν ἅμα διαλυϑεῖσαν᾽ (ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ϑνητοῦ σώματος ἔτυχες, πειρῶ ἈΔΕΊΟ, 
τῆς ψυχὴς ἀϑάνατον τὴν μνήμην χαταλιπεῖν. 

Μελέτα περὶ καλῶν ἐπιτηδευμάτων λέγειν, ἵνα συνεϑισϑῇς ὅμοια 88 

τοῖς εἰρημένοις φρονεῖν. ἅττ᾽ ἄν σοι λογιζομένῳ φαίνηται βέλτιστα, ταῦτα 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 82. ὅτι ἂν ἀχριβῶσα:, ,. ποιήσει Βίοῦ. 48, 40 Μ -- ϑεώρε: 

τὰ γιγνόμενα, .. ϑουλεύσει ϑίου, 48, 41 Μ; σουρ.Ραγίβ, 100 --- ὃ 80. βούλου. ., 

καταλιπεῖν ΠΟΥΡΟΡαΥίβ. 135: "Ὅποπιοί, Βγχ. 88 (Βᾶτ, 82, Μοῦ. 48, 1[μ614.. 48}; οἵ. ΡΊαΐ. 

ΟἸπιοι 9, Οἴσοτο ρτὸ Ατολ δ ἢ 80, Ταοσῖς, Αστίοο]. 48 --- ἣν δ᾽ ἀναγχασϑῆῇς κινδυνεύειν 

5050]. Αὐἱβιι ἃ, γυ. 494, 32 Ὁ -- αἱροῦ χαλῶς. .. αἰσχρῶς σοΥρ.Ράγ185. 186: οἵ 

Οματοπάδο ἰοχθ5 ἂρ. ὅἴο!), 44, 40 (ρ. 183, 11) Μ .--- ὶ 21, μὴ περιίδῃης .., φύσιν 

ΒΑ 108, 22 -- ἀλλ᾽ ἐπειδὴ... ἔτυχες ΒΑ 1483, 4 --- ἃ 38, μελέτα περὶ... φρονεῖν 

ἔχοι Ῥατίβ. 60: τόβρ. [ΒΆ51Π15] ο. 49. --- ἄττ᾽ ἄν... ἐπιτέλει ΕχοΡΑΥ 15. 61; ΘΟΥΡ.ῬΥΪΒ. 

131; τοβρ. [Β451}11|8] ο. 49. 

ἈΡΡΑΝΑΤΙΒῚ ἃ 80, 1 ἀχριβῶς εἰδέναι βούλει ΛΠ ᾿ς ,5εὰ οἵ, σοῦ, ΝῚ, μ. 8520 
-- ῶ βασιλέας ΛΠδίΟΌ. ς Β.. ΒΠ. γ᾽ ΘΥβ8Π|. 566 οἵ, δὶ Χ 11 -.-- μέτιϑι ΛΠ 8.0}}.] μετατίϑε: Γ 
- 8. δύνασϑα!] ἄμεινόν (11.) δῖου. “--- ὃ τυράννοις (ἀπ᾿ αὑτῶν) Γ Β5.: ἀπ᾽ αὐτῶν 

τϑοῖί5 μοδὶ ἄμεινον ἰηβογὶ ραϊανθγαπί ΒΙ. Ηπρ; δαυίθπι νᾶτγίϑιη ᾿ΘΟ ΟΠ ΘΠ 6556 

ΟΘΏΒ60 δι} ὃ ἐπ᾽ αὐτῶν τῶν ἔργων ρΟΓΡΘΓΆΠῚ Ἰνΐο ἴῃ ἰΟχίαπι γροθρίδπι --- ἐὰν Λ Π 510}). 
ΟΟΥΡΡΑΓΙΒ. ς Β. -- μνημονεύσῃς δίοῦ,: Α οΥρΡΡΑΙ5, --- {καὶ περὶ Δ Π ϑῖο)).: 85Μ 
ΟΟΥΡΡΑτίβ. ς --- ὁ βουλεύσει Γ μγ.] βουλεύσῃ Γι, ΛΠ δον. σογρΡαγβ, ς Π0. - ἃ 86, 

ἐθέλειν τινὰς Ο0]1ος. Λ Π Θᾶ ς --- 7 βασιλέας Δ Π Θἅ εοὐά. οχο. Β5. οὐ, δὰ ΧΙ --- Ἰ0 

Ρεΐα5 καὶ οἷν. ΛΠ ς [)0. --- σεαυτῷ ΛΗ ς --- ἣν ΠΘἅ Βοο Ασα ς 8. Β]. ν ΟΥ 811. --- 
11 κινδυνεῦσα: 5. ΠΟ Δα Ἰδέ. --- τεϑνάναι χαλῶς οοἸος, ΘᾺ πάγοι. Β8. ΒΠ. Ν᾽ ὀγβιη. 

(νϑῖν ὁχ Γ), βοα οὖ, ΧΙΝ 95, πατρί. Τρ. ΑἸ]. 1352 οἱ Επῆτ δπϊηα αν μ, 49 

ὅλου 1878 μ. 49. -- 81. 12 ἅπασι ΛΠς-ς Μξο!ι. ρ. 80 --- 18 ἄξιον Θᾶ --- ποιήσης ΛΠΘ 5 
--- Ι4 ἅμα πᾶσαν ΛΠ 868 οἵ. ΧΙΝ ὁδδίν. ΠΠ| ρ0.432 --- ἔτυχες (ἀϑανάτου δὲ φυχῆς) ΛΗ: --- 

18 τὴν ὁπ. ΛΠ Θᾶ ς Β5. Β]. 6011. ΧΥῈ 09. 5ρὰ οὗ, ΧΗ ὃ. 11, ΧΙΝ 84. ΧΥΤΙ 94 εὐ ΠΥ 
ι905 μ. 489 --- ἃ 38. 16 λέγειν (ἀδὲ) (..) ΕΧΟΡΔΓΙΙΒ, --- 11 ἅττ᾽ ἄν) ἃ δ᾽ ἄν ἢ ς ἀηίθ Ὁ, 

ἅπερ ἄν ἘΧΕΡΑΓΙ8., ἐάν ΘΟΥΡΡΑΓΙΙΒ. 



128 ΧΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥΣ ΟἹ 

τοῖς ἔργοις ἐπιτέλει. ὧν τὰς δόξας ζηλοῖς, μιμοῦ τὰς πράξεις. ἃ τοῖς αὑτοῦ 

89 παισὶν ἂν συμβουλεύσειας, τούτοις αὐτὸς ἐμμένειν ἀξίου. σοφοὺς νόμιζε 
μὴ τοὺς περὶ μιχρῶν ἀχριβῶς ἐρίζοντας ἀλλὰ τοὺς εὖ περὶ τῶν μεγίστων 

ΥΙ4. λέγοντας, [μηδὲ τοὺς τοῖς μὲν ἄλλοις εὐδαιμονίαν ὑπισχνουμένους, αὐτοὺς δ᾽ ἐν 

4 

πολλαῖς ἀπορίαις ὄντας. ἀλλὰ τοὺς μέτρια μὲν περὶ αὑτῶν λέγοντας, ὁμιλεῖν δὲ 

καὶ τοῖς πράγμασιν καὶ τοῖς ἀνθρώποις δυναμένους, χαὶ μὴ διαταραττομένους ἐν 

ταῖς τοῦ βίου μετιβολαῖς. ἀλλὰ καλῶς χαὶ μετρίως καὶ τὰς συμφορὰς χαὶ τὰς 

εὐτυχίας φέρειν ἐπισταμένους. χρῶ τοῖς εἰρημένοις ἢ ζήτει. βελτίω τούτων. 

(ι΄.) Καὶ μὴ ϑαυμάσῃς, εἰ πολλὰ τῶν λεγομένων ἐστίν, ἃ καὶ σὺ 
ΧΗ γηνώσχεις " οὐδὲ γὰρ ἐμὲ τοῦτο παρέλαϑεν, ἀλλ᾽ ἠπιστάμην, ὅτι το- 

41 

σούτων ὄντων τὸ πλῆϑος χαὶ τῶν ἄλλων χαὶ τῶν ἀρχόντων οἱ μέν τι 
τούτων || εἰρήχασιν, οἱ δ᾽ ἀχηχόασιν, οἱ δ᾽ ἑτέρους ποιοῦντας ἑωράχασιν, 
οἱ δ᾽ αὐτοὶ τυγχάνουσιν ἐπιτηδεύοντες. ἀλλὰ γὰρ οὐχ ἐν τοῖς λόγοις 

χρὴ τούτοις[τῶν ἐπιτηδευμάτων] ζητεῖν τὰς χαινότητας, ἐν οἷς οὔτε παρά- 

δοξον οὔτ᾽ ἄπιστον οὔτ᾽ ἔξω τῶν νομιζομένων οὐδὲν ἔξεστιν εἰπεῖν, ἀλλ᾽ 

ἡγεῖσθαι τοῦτον χαριέστατον, ὃς ἂν τῶν διεσπαρμένων ἐν ταῖς τῶν 
ἄλλων διανοίαις ἀϑροῖσαι τὰ πλεῖστα δυνηϑῇ καὶ φράσαι χάλλιστα περ 
αὐτῶν. ἐπεὶ χάχεῖνό μοι πρόδηλον ἦν, ὅτι τὰ συμβουλεύοντα χαὶ τῶν 
ποιημάτων χαὶ τῶν συγγραμμάτων χρησιμώτατα μὲν ἅπαντες νομίζου- 
σιν, οὐ μὴν ἥδιστά γ᾽ αὐτῶν ἀχούουσιν, ἀλλὰ πεπόνθασιν ὅπερ πρὸς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὧν τὰς δόξας... πράξεις σοΥριῬΑΥ5. 1716: "ΟὨοπιοὶ. Βγ2. 81 
(Ρ4]. 69, Βατ. 80, Μοη. 41, 1,οἰά. 47); “αδογρίά, Ρ. 108 Β, 

ΛΡΡΑΒΑΤΟΌΒ]Ι 1 {τούτων) μιμοῦ τὰς Οποπιοὶ. Μοῃ., (τούτων) μιμοῦ τὰς 
(ἀμώμους) Θπομη0]. ΒΑΥ. Ξε (τούτων) ζήλου {(χαὶδ τὰς (ἀμώμους) Οδονρία,, {τούτων) 

χαὶ τὰς (ἀγαϑὰς) σΟΙΌΡΑΓΙΙ5. (οἴ,  ΔΟΠΒ ἢ ἢ μ. 181 ἢ.) --- τοῖς παισὶ τοῖς ἑαυτοῦ 

(8.}ΛΠ-, τοῖς παισὶ τοῖς σχυτοῦ Θᾶ οἵ, οοὐά, ἀὐοῖ, μ᾿. 719. --- 2 συμβουλεύσειας ἂν 

ΟΟ]Ϊοο. ΘΆ --- ροβὲ ἐμμένειν ἀξίου ΓΛΠ οἀἀ. (χα. Β5.  ΘΥβπι,) ᾿πβογαηΐ χρῶ τοῖς 

εἰρημένοις ἢ ζήτει βελτίω τούτων, απ80 γογῦ8 ροβί 4 μεγίστων λέγοντας (Ο]]Οα. 
Γα Θᾶ. ρᾳυΐάθῃῃ ἐαπὶ 8. όγβηι. δα ἤἥπροπι ὃ 89 {γαηβία!!, 18 αυδα μοϑὶ λέγοντας 

ἰηζοτοθαθηΐ (μηδὲ τοὺς δὰ φέρειν ἐπισταμένους) οἰγοιιηϑογρι δ, οἵ, δὰ ὃ 19 -- 

ἃ 89, 8 περὶ μιχρῶν ἀκριβῶς Γα Θἅ [)0.: οἶδ 5. οδὲ νος 8 86, ΧΠ 7] ἀκριβῶς 

περὶ μικρῶν οΟἸ1ος. ΓΛ οἀὰ. -- μεγάλων Γα Βς. Β]. δ ογβη. Ῥτορίθυ ΟΡΡΟβ. περὶ 

μικρῶν, 5866. οἵ, ΧΙΧ 118, 6Ρ. ΠῚ 15. (οοὐᾷ, ποῖ, Ρ, 69 βοῇ, μ. 14 ἢ. 9) -- 8 40. 

9. μὴ ομη. Π ῬΥ., ἴῃ παρ. 84. το. --- ϑαυμάσῃς Βεί(οΓ (80. ΒΒ. οἱ Ὀιάοἱ.) Β58. (δὰ 

ΑὙΘΟΡ. Ρ. 411) ΒΙ. ὕόσβιῃ. οὖ. ΙΧ δ0 Γ, Χ 44, ΧΧ (1), 81. 116, 6ρ.1 9, ΠΙ 12, Υ 19, 

ΥἹ 18] ϑαύμαζε οοαὰ. ς Β. Β5. αὐτὰ ᾿ἰαία ᾿δνὶ (εἷ,. μὴ ϑαυμάζετε δέ 6ρ.1| 1, [Ν᾽ 10) 

- εἰρημένων ΛΠ ς ἢο. --- [0 διέλαϑεν ΛΠ -ς (οχ Χὶ 44) --- 1Ι ἄλλων (80ἰ}. σοφιστῶν 
οὔ, Χ δ1)} ἰδιωτῶν Λ Π ς Πο, -- 18 οἱ δ ἔνια δὲ ΛῆΗῆς -- 8.41. 14 τούτοις] τοῖς περὶ 

ΛΠ ςΒ, Β5. Μβ.ῇ, μ᾿. 69,1 --- τῶν ἐπιτηδευμάτων ἀ6]. Β]. ας Υ Θγβιῃ.: απο θα αἰ 6Π| 

αἰοββοπα δὴ δηξθοθάθηβ χαὶ τῶν ἄλλων 6858 ριιΐο εἴ, ὃ 82 ἀπ᾽ αὑτῶν -- ἢ 
οὐδέν ἐστιν εὑρεῖν ἡ Π ς ο. --- 16 τοῦτον (εἶναι) ἡ ς ΠΟ. --- ὶ 43. 20 ἀκούειν ἢ -- 

ἀλλὰ (ταὐτὸ) ΛΠ ς Πο.; 86ἀ οἴ. ΧΙΥ͂ 164, 6ρ. Π| 12 8έτ. Πρ. 590 ἢ, --- ἅπερ Π, 

Ι - 

Η 

20 



ἮὟΡΟΣ ΝΙΚΟΚΛΈΕΛ ΠΡῊ] 

τοὺς νουϑετοῦντας᾽ καὶ γὰρ ἐχείνους ἐπαινοῦσι μέν, πλησιάζειν δὲ βού- 
λονται τοῖς συνεξαμαρτάνουσιν ἀλλ᾽ οὐ τοῖς ἀποτρέπουσιν. σημεῖον δ᾽ ἄν ΗΝ 
τις ποιήσαιτο τὴν Ἡσιόδου καὶ Θεόγνιδος καὶ Φωχυλίδου ποίησιν᾽ καὶ 

γὰρ τούτους φασὶ μὲν ἀρίστους γεγενῆσθαι συμβούλους τῷ βίῳ τῷ τῶν 
ἀνθρώπων, ταῦτα δὲ λέγοντες αἱροῦνται συνδιατρίβειν ταῖς ἀλλήλων 
ἀνοίαις μᾶλλον ἢ ταῖς ἐχείνων ὑποϑύήχαις. ἔτι δ᾽ εἴ τις ἐχλέξειε τῶν 4 
προεχόντων ποιητῶν τὰς χαλουμένας γνώμας, ἐφ᾽ αἷς ἐχεῖνοι μάλιστ᾽ 
ἐσπούδασαν, ὁμοίως ἂν χαὶ πρὸς ταύτας διατεθϑεῖεν᾽ ἥδιον γὰρ ἂν 

ἃ κωμῳδίας τῆς φαυλοτάτης ἢ τῶν οὕτω τεχνιχῶς πεποιημένων ἀκούσαιεν. 
' (ιγ΄. Καὶ τί δεῖ χαϑ᾽ ἕν ἕχαστον λέγοντα διατρίβειν; ὅλως γὰρ 4ὅ 

εἰ ϑέλοιμεν σχοπεῖν τὰς φύσει: τὰς τῶν ἀνθρώπων, εὑρήσομεν τοὺς 
πολλοὺς αὐτῶν οὔτε τῶν σιτίων χαίροντας τοῖς ὑγιεινοτάτοις οὔτε τῶν Χ 4Ὁ 

ἐπιτηδευμάτων τοῖς χαλλίστοις οὔτε τῶν πραγμάτων τοῖς βελτίστοις 
οὔτε τῶν ϑρεμμάτων τοῖς ὠφελιμωτάτοις, ἀλλὰ παντάπασιν ἐναντίας τῷ 
συμφέροντι τὰς ἡδονὰς ἔχοντας, καὶ δοκοῦντας καρτεριχοὺς καὶ φιλοπόνους ΧΥΠ 109 

εἶναι τοὺς τῶν δεόντων τι ποιοῦντας ὥστε πῶς ἄν τις τοῖς τοιούτοις ἣ 46 

παραινῶν ἢ διδάσχων ἢ χρήσιμόν τι λέγων ἀρέσειεν; οἱ πρὸς τοῖς εἰρημένοις 
94 φϑονοῦσι μὲν τοῖς εὖ φρονοῦσιν, ἁπλοῦς δ᾽ [| ἡγοῦνται τοὺς νοῦν οὐκ ἔχον- 

τας, οὕτω δὲ τὰς ἀληϑείας τῶν πραγμάτων φεύγουσιν, ὥστ᾽ οὐδὲ τὰ 
0 σφέτερ᾽ αὐτῶν ἴσασιν, ἀλλὰ λυποῦνται μὲν περὶ τῶν ἰδίων λογιζόμενοι, 

χαίρουσιν δὲ περὶ τῶν ἀλλοτρίων διαλεγόμενοι, βούλοιντο δ᾽ ἂν τῷ σώματι 
χαχοπαϑῆσαι μᾶλλον ἣ τῇ Ψυχῇ πονῆσαι χαὶ σχέψασϑαι περί τινος 
τῶν ἀναγχαίων. εὕροι δ᾽ ἄν τις αὐτοὺς ἐν μὲν ταῖς πρὸς ἀλλήλους συνου- 47 

Ὁ σίαις ἣ ληροῦντας ἢ λοιδορουμένους, ἐν δὲ ταῖς ἐρημίαις οὐ βουλευομένους 
35 ἀλλ᾽ εὐχομένους. λέγω δ᾽ οὐ καϑ' ἁπάντων ἀλλὰ κατὰ τῶν ἐνόχων τοῖς ΧΥῚ δ6 

8 

[π᾿ 

[.2.} 

ς. 

ωο 

ῳ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ 8.48. ϑεύγνιδος ἬδιηΡ. 8. ν. (ςοῃίγα [βοοῦ. αἰβραίανὶ 0. 

Ργι8. περὶ βασιλείας Πρ. 20, 8 Ὦ εἴ, Κοί!, ργηδο ΧΧΤΙ ρ, 805). 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 νομοθϑετοῦντας Λ --- μὲν (ἅπαντες), πλησιάζειν δὲ (οὐ) 
βούλοντα: (,ἀλλὰ μᾶλλον αἱροῦντα: συνεῖναι) τοῖς ΛΠ ς --- ἡ ἐξαμαρτάνουσιν ΛΠ ς (οἰ. 

σΟΥΥ. Ὁ -- 8 44. 0 (χαὶ) τῶν) ΛΠ ς -- β8ὶ ἔσπουσαν Γ ρτ., ἔσπευσαν ΘΟΥΤ. 2 -- 
γὰρ ἄν] οπι. Λ ργ., 5. γΥ. δ, 1 --- 9 ἀκούσαιεν πεποιημένων οΟἸἸος. ἡ --- ὶ 45, 1] τὰς 

τῶν] τὰς ὁπ. ΛΠ ξΞ οἵ, διγ, Πρ. 892. --- τοὺς πολλοὺς Λ μι. τοὺς μὴ φρονίμους ἴῃ 

ΠΡ. 1 --- 14 ϑρεμμάτων Γ αποΐ ΟοὈ. ΝῚ, μ. 184 ΥἹ, Ρ. 318 δα Αἰποηθηβίιηι ὄρτυ- 
γομανίαν ΓΟΙΌΓΘΠΒ. οστορσίθ ἀοίοπαϊς 60}}. ΡΙ αι, Πρ. 189 Β, Ργόῦ, 1800} 1814. Β].] 

μαϑημάτων ΛΠ οἀ4. δηΐα ΒΙ. --- 1Ὁ εἶναι καὶ φιλοπόνους οοἴϊος, ΛΠ ς .-.-- 18 τι (μὴ) 
ΛΠ ᾿ς δυίο (1, ῥ. 10) Ο. - ὶ 46. 11 εἰρημένοις (λόγοις) ΛΠ ς ἢο. --- ΙΒ φϑουσι Γ΄ Υ., 

φϑονοῦσι σΟΥΓ, ὦ -- ἃ 47. 23 ἀλλήλαις Π --- 34 ἢ οπηη. ΛΠ ς --- ληροῦντας Γ Υ6ΥΆΠ).] 

λοιδοροῦντας ἡ Π οἀ(. --- 25 εὐχομένους Λ ρτ., ὦ Βρτα 80 δα, 3, εὐωχουμόνους Λ, 

Π ρι., γρ. καὶ εὐχημένους ἴῃ πιρ. ΠῚ -- δὲ {ταῦτα) οὐ ΛΠ ς ἢο. (οχ ΧΥΤΙ 56) -- 
κατὰ πάντων ΛΠ 5 Μ5ο}). ἢ. 81] Βθἃ οἵ ΧΙΝ 114, ΧΙΧΣ 01, ΧΧΙ 58. 

ὈΓΘΓῸΡ, ᾿ϑοογϑίϊβ ὀρογὰ [. 8 



180 ΧΙ. ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ () 

48 εἰρημένοις ὄντων. ἐχεῖνο δ᾽ οὖν φανερόν, ὅτι δεῖ τοὺς βουλομένους ἣ ποιεῖν 
ἢ γράφειν τι χεχαρισμένον τοῖς πολλοῖς μὴ τοὺς ὠφελιμωτάτους τῶν 
λόγων ζητεῖν ἀλλὰ τοὺς μυϑωδεστάτους᾽ ἀχούοντες μὲν γὰρ τῶν τοιούτων 
χαίρουσιν, ϑεωροῦντες δὲ τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς ἁμίλλας. διὸ καὶ τὴν Ὁμήρου 

ποίησιν χαὶ τοὺς πρώτους εὑρόντας τραγῳδίαν ἄξιον ϑαυμάζειν, ὅτι 
κατιδόντες τὴν φύσιν τὴν τῶν ἀνθρώπων ἀμφοτέραις ταῖς ἰδέαις ταύταις 

49 χατεχρήσαντο πρὸς τὴν ποίησιν. ὁ μὲν γὰρ τοὺς ἀγῶνας καὶ τοὺς πολέμους 
τοὺς τῶν ἡμιϑέων ἐμυϑολόγησεν, οἱ δὲ τοὺς μύϑους εἰς ἀγῶνας καὶ 

πράξεις κατέστησαν, ὥστε μὴ μόνον ἀχουστοὺς ἡμῖν ἀλλὰ χαὶ ϑεατοὺς 

γενέσϑαι. τοιούτων οὖν παραδειγμάτων ὑπαρχόντων δέδεικται τοῖς ἐπι- ὦ 
ϑυμοῦσιν τοὺς ἀχροωμένους ψυχαγωγεῖν, ὅτι τοῦ μὲν νουϑετεῖν χαὶ συμ- 

βουλεύειν ἀφεχτέον, τὰ δὲ τοιαῦτα λεχτέον, οἷς ὁρῶσι τοὺς ὄχλους μάλιστα 
χαίροντας. 

δ0 (ιδ΄.) Ταῦτα δὲ διῆλθον ἡγούμενος σὲ δεῖν, τὸν οὐχ ἕνα τῶν 

πολλῶν, ἀλλὰ πολλῶν βασιλεύοντα, μὴ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔχειν τοῖς 

ἄλλοις, μηδὲ τὰ σπουδαῖα τῶν πραγμάτων μηδὲ τοὺς εὖ φρονοῦντας 
τῶν ἀνθρώπων ταῖς ἡδοναῖς χρίνειν, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῶν χρησίμων αὐτοὺς 

δ] δοχιμάζειν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ περὶ μὲν τῶν γυμνασίων τῶν τῆς ψυχῆς 
ἀμφισβητοῦσιν οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν ὄντες, καί φασιν οἱ μὲν διὰ τῶν 
ἐριστικῶν λόγων, οἱ δὲ διὰ τῶν πολι τικῶν, οἱ δὲ δι᾽ ἄλλων τινῶν 
φρονιμωτέρους ἔσεσϑαι τοὺς αὑτοῖς πλησιάζοντας, ἐχεῖνο δὲ πάντες 

ὁμολογοῦσιν, ὅτι δεῖ τὸν χαλῶς πεπαιδευμένον ἐξ ἑκάστου τούτων φαίνε- 
ὅ3 σϑαι βουλεύεσθαι δυνάμενον. χρὴ τοίνυν ἀφέμενον τῶν ἀμφισβητουμένων 

ἐπὶ τοῦ συνομολογουμένου λαμβάνειν αὐτῶν τὸν ἔλεγχον, καὶ μάλιστα 
μὲν ἐπὶ τῶν χαιρῶν ϑεωρεῖν συμβουλεύοντας, εἰ δὲ μή, καὶ καϑ᾽ ὅλων 
τῶν πραγμάτων λέγοντας. καὶ τοὺς μὲν μηδὲν γιγνώσχοντας τῶν δεόντων 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 49. οἷς δρῶσι, .. χαίροντας ΒΑ 119,14 -- ἃ 52. χρὴ 

τοίνυν, ,. ἀμφισβητουμένων ΒΑ 128, 11. 

ΑΡΡΑΒΑΤΌΘΒ]) 8 48..1 δεῖ] δὲ Γ -- 4 ἁμίλλας (ἄχϑονται) Λ ργ. Π ς οχο. Α. 0. 
ψυχαγωγοῦνται (ὁχ 8 49: ὑγὸ ἄχϑονταιρ) ἴῃ τηρ΄. Δ, Ὁ. Β8. 566 οἱ. ϑίτ. ΚΒ Ρ.81Κ. Ρ. 868 --- 
ὅ πρώτως Π ς οχο. ὟΝ. Ο. --- 6 τὴν τῶν] τὴν οῃ. Λ -- 8 49. 8 τοὺς τῶν] τοὺς οτ. ΛΠ ς -- 
10 γεγενῆσθαι Λῆς --- 12 ἀφεκτέον, ἐκεῖνα δὲ (γραπτέον καὶ) λεχτέον Λ ἢ ς ἢο. -- 
μάλιστα οἴῃ. Λ Π ΒΑ ς 866 οὗ ΥὙ{Π8 --- ἃ ὅθ, 14 τὸν οη!. Λῆ ς --- 18 βασιλεύοντα 
ΓΒ. Β8. εἴ, )ᾷὰ ΝῚ 18] ὄντα τύραννον Λ-ς ἢο. Β8. Βὶ. γογϑιη., βασιλεύοντα τύραννον 

Π ρι., γρ. ἀλλὰ πολλῶν ὄντα τύραννον ἰῃ τημ. 1 --- 1θ μὴ τὰ Λ ρΥ., μηδὲ τὰ ΘΟΥΤ, 8 --- 

11 ἐπὶ (τῶν πράξεων) ΛΠ ς Β. Β8. Κι ν. 862 -- 8ἐι δ]. 18 μὲν οῃ. ΛΠ ς βορὰ οὗ 
δέν, ΚΒ μν. θὃ --- 19 ὄντες] διατρίβοντες Π ς --ὀ 92. φαίνεσθαι) γίνεσϑαι Λ. γενέσθαι 

Πς- δυίθ Ὁ. -- 8 δ. 24 ἐπὶ τὸ ὁμολογούμενον (ἐλϑόντα) Λῆ ς ἢυ. οἴ. ΧΥΤΠ 25 --- 

5 ϑεωρεῖν (τοὺς) ΔΛ Πς-ς ἢο. --- καὶ καϑ᾽ ὅλων] τοὺς χαϑ΄ ὅλου Λ -ξΞξ τοὺς καϑόλου 

δηΐς Ο., τοὺς καὶ καϑ᾽ ὅλου Π --- 26 μὲν οῃ,. Λῆς. 
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ἀποδοχίμαζε" δῆλον γὰρ ὡς ὁ μηδὲν ὧν αὐτὸς χρήσιμος οὐδ᾽ ἂν ἄλλον 
φρόνιμον ποιΐσειεν᾽ τοὺς δὲ νοῦν ἔχοντας καὶ δυναμένους ὁρᾶν πλέον 

τι τῶν ἄλλων περὶ πολλοῦ ποιοῦ χαὶ ϑεράπευε, γιγνώσχων ὅτι σύμβουλος 
ἀγαϑὸς χρησιμώτατον καὶ τυραννιχώτατον ἁπάντων τῶν χτημάτων ἐστίν. 

ἧγοῦ δὲ τούτους μεγίστην σοι ποιεῖν τὴν βασιλείαν, οἵτινες ἂν τὴν 
διάνοιαν τὴν σὴν πλεῖστ᾽ ὠφελῇσαι δυνηϑῶσιν. 

(ιε.) Ἐγὼ μὲν οὖν ἅ τε γιγνώσχω παρήνεχα, καὶ τιμῶ σε τούτοις, 
οἷς τυγχάνω δυνάμενος᾽ βούλου δὲ καὶ τοὺς ἄλλους, ὅπερ εἶπον ἀρχό- 
μενος, μὴ τὰς εἰϑισμένας ἄγειν σοι δωρεάς, ἃς ὑμεῖς πολὺ πλείονος 

1ὸ ἀγοράζετε παρὰ τῶν διδόντων ἣ παρὰ τῶν πωλούντων, ἀλλὰ τοιαύτας, 
ἀ 

90 

1 

αἷς χἂν σφόδρα χρῇ καὶ μηδεμίαν ἡμέραν διαλείπῃς οὐ κατατρίψεις, 
ἀλλὰ μείζους καὶ πλείονος ἀξίας ποιήσεις. 

ΧΙ]. 

ΝΙΚΟΚΛΗ͂Σ Η ΚΥΠΡΙΟΙ (8). 

(α΄.) Εἰσίν τινες, οἱ δυσχόλως ἔχουσιν πρὸς τοὺς λόγους καὶ διαμέμφονται 

τοὺς φιλοσοφοῦντας καί φασιν αὐτοὺς οὐχ ἀρετῆς ἀλλὰ πλεονεξίας ἕνεκα 

ποιεῖσθαι τὰς τοιαύτας διατριβάς. ἡδέως ἂν οὖν πυϑοίμην τῶν οὕτω 
διαχειμένων, διὰ τί τοὺς μὲν εὖ λέγειν ἐπιϑυμοῦντας ψέγουσιν, τοὺς δ᾽ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΙΑ] ὃ 58. τοὺς δὲ νοῦν... ποιοῦ ΒΑ 168, 25 --- σύμβουλος 
ἀγαϑὸς... κτημάτων ἐστίν Αὐΐοπ. 10; οἵ, ἃ οΥ. ΧΙ 1 -- 8. δ4. βούλου δὲ καὶ 

κτὶ οἵ. Αμδροί. δὰ Φυδιϊηΐδη. ο. 50. 
8 1. ἡδέως ἂν... διακειμάνων ΒΑ 165, 8. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΘΒΊ] 1 ἀποδοχιμάζειν ΛΠ - -- Γρτ., ἰηὺ, βου. οοτί. οἵ, ϑέγ. ΚΒ 
ρ. 83 --- αὐτῶ ΛΠ τα αὐτῷ ς -- 8 ὅ8. 2 τι πλέον οοΟἸ'ος. ΒΑ --- 8 ποιοῦμαι ΒΑ -- 
4 τῶν οη!. Π Απίοῃ. ς -- ὃ σοι μεγίστην (ΟἸ1ος. ΛΠ ς Ὀο. - ποιήσειν Λἢ ς -- 
8 δέ. 1 παρήνεσα Λῆς -“--- 10 ἢ παρὰ] παρὰ οπι. Λ ἢ ς (οἷ. σοττ. 4.) -α 11 κἂν) 

ἐὰάνλῆς -- χρήσῃ Λῆς --- διαλίπῃς Λῆς --- 12 ἀξίας { οὔσας αὐτὰς ) Λ ΑΙα. Υ. 

δι. ἀξίας { αὐτὰς ) ΠΑ... Ὁ. --τ-ἰἮ προς νικοχλεὰα περι βασιλειας  ὑυποϑηχαι" ϑεοδωρος 
ἄμα | ευσταϑίω βυῦβογ, Γι, ἰσοκράτους πρὸς νικοχλέα περὶ βασιλείας βΒυῦβογ. Λ, ισο- 

χραάτους παρενήσεων λογος ΒΒ Β0ΌΒ0Γ, Ρὰρ εἴ. Καὶ! ΧΙΧ ν. 6831, βυῦδβοι, ἀ6ο8ὲ ἰῃ Π. 

οὐ. ΧΠ: οοὐά. ΓΛΠ; ὃ 5 ὃ πάντων δὐ ὃ 9 πλεῖστον νοῦν ἔχοντας ἰῃ Αὐἰϊἀ οὶ 

ὃ 2581 οοὐὰ. Γὰ Θᾶ, 

ΝΙΚΟΚΛΗΣ Ἢ ΚΎΠΡΙΟΙ ἴδον. Γ 8ιου. Β. 5ᾳ.} νικοχλὴς (Ρ7..) ΟΟΥΤ. 4) ἢ συμμα- 
χικός ἰηβοτ. Δ Απηηοη. ἰη Ατἰ βίοι, ἀθ ἰηξουβγεῖ. ρ. 201, 234. Βι586, νἱΐδ ἴβοοῦ, ῃ. 256 
Υ δβίθγη, δυζύτα. ογαὶ.; ἰηϑογίρεϊο ἀθαϑί ἰὴ ἢ --- 8.1. 16 τεέως Γ(τδέως ΡΥ.) -- ἂν 
οὖν] δ᾽ ἂν ΒΑ οἵ. ΚαΙὶ ΑΙ ν. 82 πα. 1. 
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132 ΧΙ. ἸΣΟΚΡΑΎΥΟΥΣ (8) 

ὀρϑῶς πράττειν βουλομένους ἐπαινοῦσιν. εἰ γὰρ αἱ πλεονεξίαι λυποῦσιν 
αὐτούς, πλείους καὶ μείζους ἐχ τῶν ἔργων ἢ τῶν λόγων εὑρήσομεν 

γιγνομένας. ἔπειτα χἀχεῖν᾽ ἄτοπον, εἰ λέληϑεν αὐτούς, ὅτι τὰ περὶ τοὺς 
ϑεοὺς εὐσεβοῦμεν καὶ τὴν διχαιοσύνην ἀσχοῦμεν χαὶ ᾿τὰς ἄλλας ἀρετὰς 

ΧΥΩΝ ἐπιτηδεύομεν, οὐχ ἵνα τῶν ἄλλων ἔλαττον ἔχωμεν, ἀλλ᾽ ὅπως ἂν ὡς 
μετὰ πλείστων ἀγαϑῶν τὸν βίον διάγωμεν. ὥστ᾽ οὐ χατηγορητέον τῶν 

πραγμάτων τούτων ἐστίν, μεθ᾿ ὧν ἄν τις μετ᾽ ἀρετῆς πλεονεχτήσειεν, 

ἀλλὰ τῶν ἀνθρώπων τῶν περὶ τὰς πράξεις ἐξαμαρτανόντων ἢ τοῖς λόγοις 

8 ἐξαπατώντων χαὶ μὴ δικαίως χρωμένων αὐτοῖς. (β΄.) Θαυμάζω δὲ τῶν 

Φω. 

ΧΙΧ 2087 

οἴ Οοτξ. 
Ἡρϊρη. ὶ 8 

ταύτην τὴν γνώμην ἐχόντων, ὅπως οὐ καὶ τὸν πλοῦτον καὶ τὴν ῥώμην 

χαὶ τὴν ἀνδρείαν χαχῶς λέγουσιν. εἴπερ γὰρ διὰ τοὺ; ἐξαμαρτάνοντας 

χαὶ τοὺς ψευδομένου: πρὸς τοὺς λόγους χαλεπῶς ἔχουσιν, προσήϊκε: χαὶ 

τοῖς ἄλλοις ἀγαϑοῖς αὐτοὺς ἐπιτιμᾶν φανήσονται γάρ τινες χαὶ τῶν 

ταῦτα χεχτημένων ἐξαμαρτάνοντες χαὶ πολλοὺς διὰ τούτων χαχῶς 
ποιοῦντες. ἀλλὰ γὰρ οὐ δίχαιον, οὔτ᾽ εἴ τινες τοὺς ἀπαντῶντας 

τύπτουσιν, τὴς ῥώμης χατηγορεῖν, οὔτε διὰ τοὺς ἀποκχτείνοντας, οὖς 
οὐ δεῖ, τὴν ἀνδρείαν λοιδορεῖν, οὔϑ᾽ ὅλως τὴν τῶν ἀνθρώπων πονηρίαν 

ἐπὶ τὰ πράγματα μεταφέρειν, ἀλλ᾽ αὐτοὺς ἐχείνους ψέγειν, ὅσοι τοῖς 
ἀγαϑοῖς κακῶς χρῶνται χαὶ τοῖς ὠφελεῖν δυναμένοις τούτοις βλάπτειν 

τοὺς συμπολιτευομένους ἐπιχειροῦσιν. νῦν δ᾽ ἀμελήσαντες τοῦτον τὸν 
τρόπον περὶ ἑχάστου διορίζεσθαι πρὸς ἅπαντας τοὺς λόγους δυσχόλως 

διάχεινται, χαὶ τοσοῦτον διημαρτήχασιν, ὥστ᾽ οὐχ αἰσϑάνονται τοιούτῳ 
πράγματι δυσμενῶς ἔχοντες, ὃ πάντων τῶν ἐνόντων ἐν τῇ τῶν ἀνθρώπων 
φύσε: πλείστων ἀγαϑῶν αἴτιόν ἐστιν. (γ΄.) Τοῖς μὲν γὰρ ἄλλοις, οἷς 
ἔχομεν, οὐδὲν τῶν ἄλλων ζῴων διαφέρομεν, ἀλλὰ πολλῶν χαὶ τῷ τάχει 
καὶ τῇ ῥώμῃ χαὶ ταῖς ἄλλαις εὐπορίαις καταδεέστεροι τυγχάνομεν ὄντες. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ ὅ. ὥστ᾽ οὐχ αἰσθάνονται, ,. ἀγαϑῶν αἴτιον 5000). ΑΥτ δε, 

ν. 815,13 Ὁ --- ὥστ᾽ οὐχ αἰσθάνονται, , ἔχοντες ΒΑ 134,29 --- τοῖς μὲν γὰρ 

ἄλλοις κτὲ τοβϑρ. δρίβῇ. δ ΑἸθχ. Απαχίπηθη 8 δυτὶ τηθί, ργαθῆχα Ρ. 172,8 8, 
Οἵσογο ἀδ ἱηνοηΐξ. {1--τΑ, Αὐ βεί. οὐ. ΧΤΝ περὶ ῥητορικῆς Ρ᾿. 185. 84. ἢ. 

τ ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒ] 1 βουλευομένους Π Μ, ΑἸά.1,.. -- 8ὶ 9. 1 τούτων τῶν πραγ- 
μάτων (0110. ΛΗς Πο. --- μεϑ΄ ὧν Γ Β8. (011. ΧΙΧ θ5 οὖ. ργδοῖαί, ο. ΠΠ] ὧν ΛΠ Μ.ΑΙ͂Ι. 
(ἀρρϑῃᾷ.) --- 8ὶ 8, 11 ἐξαμαρτάνοντας] ἐξαπατῶντας Λ ἢ -Ξ δηΐο , Ποῦτοο (ἀοίθηάι 
οίπι Οοηΐθοοί, Ρ. 159) --- 12 καὶ τοὺς] τοὺς οτη. Π Μ. Β5. αὶ Ατθορ. Ρ. 391 --- (κα! 
πρὸς Π -- 8.4. 1 οὔτ᾽ οὐδὲ Λ, οὐδ᾽ Π ς οχο. Α. Ο, --- 16 τύπτοιεν ΛΠ ς -- ἀπο- 
χτιννύντας ΛΠ ς 6χο, Τ,, --- οὖς οὐ δεῖ οηχ. ἡ Π ς δΔηίε ],. --- 8 ὅ, 32 αἰσθάνονται: 

άνονται ἴῃ) Γὰβ. ἔτ: ϊατα βργαὰ τοι(ζουτω), τα αἱ νἱ ἃ. τας ἀο᾽ δία πη δϑί: θοῦ 0 ὈΓ. 

ἔπαθε αἰσϑανον -- 28 ἃ Θᾶ -.-- τῶν οἵη. Θὅ --- ὄντων ΛΠ Θἅ ς, γενόντων Β6Π0] 
Αὐ βεα, (οοά. Β -- ς), βοᾷ οἵ, ὃ 54, ΧΙΝ 45 Β8, δὰ Ατϑορ. ρμ. 139 --- 25 οὐδενὶ Θἅ -- 
ἄλλων ομῃ. Γᾶ 35. Β]. βοὰ οὗ, ΧΙΧ 393, ΧΧ 116 οοὐά, δποῖ, ν, ΟἿ -- πολλ Λῆς -- 

28 ταῖς ῥώμαις Θᾶ. 
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ἐγγενομένου δ᾽ ἡμῖν τοῦ πείϑειν ἀλλήλους χαὶ ὀηλοῦν πρὸς ἡμᾶς αὐτούς, 
περὶ ὧν ἂν ϑουληϑῶμιεν, οὐ μόνον τοῦ ϑηριωξφῶς ζῆν ἀπηλλάγημεν, ἀλλὰ 
χαὶ συνελϑόντες πόλεις ᾧχίσαμεν χαὶ νόμους ἐϑέμεϑα χαὶ τέχνας εὕρομεν, 

χαὶ σχεδὸν ἅπαντα τὰ δι ἡμῶν μεμηχανημένα λόγος ἡμῖν ἐστιν ὁ συγχα- 

τασχευάσας. οὗτος γὰρ περὶ τῶν διχαίων χαὶ τῶν ἀδίχων χαὶ τῶν 
αἰσχρῶν καὶ τῶν καλῶν ἐνομοϑέτησεν ᾿ ὧν μὴ διαταχϑέντων οὐκ ἂν οἷοί 

τ᾽ ἦμεν οἱχεῖν μετ᾽ ἀλλήλων. τούτῳ χαὶ τοὺς κακοὺς ἐξελέγχομεν χαὶ 

τοὺς ἀγαϑοὺς ἐγκωμιάζομεν. διὰ τούτου τούς τ᾽ ἀνοήτους παιδεύομεν χαὶ 

τοὺς φρονίμους δοχιμάζομεν᾽ τὸ γὰρ λέγειν ὡς δεῖ τοῦ φρονεῖν εὖ μέγιστον 
σημεῖον ποιούμεϑα, χαὶ λόγος ἀληϑὴς καὶ νόμιμος χαὶ δίκαιος ψυχῆς 

ἀγαϑῆς καὶ πιστῆς εἴδωλόν ἐστιν. μετὰ τούτου χαὶ περὶ τῶν ἀμφισβητησίμων 

ἀγωνιζόμεϑα καὶ περὶ τῶν ἀγνοουμένων σχοπούμεϑα᾽ ταῖς γὰρ πίστεσιν, 
αἷς τοὺς ἄλλους λέγοντες πείϑομεν, ταῖς αὐταῖς ταύταις βουλευόμενοι 

χρώμεϑα, χαὶ ῥητοριχοὺς μὲν καλοῦμεν τοὺς ἐν τῷ πλήϑει λέγειν 

δυναμένους, εὐβούλους δὲ νομίζομεν, οἵτινες ἂν αὐτοὶ πρὸς αὑτοὺς ἄρι- 
στα περὶ τῶν πραγμάτων διαλεχϑῶσιν. εἰ δὲ δεῖ συλλήβδην περὶ τῆς 
δυνάμεως ταύτης εἰπεῖν, οὐδὲν τῶν φρονίμως πραττομένων εὑρήσομεν 

ἀῤρόγως γιγνόμενον, ἀλλὰ χαὶ τῶν ἔργων χαὶ τῶν διανοημάτων ἁπάντων 
ἡγεμόνα λόγον ὄντα, χαὶ μάλιστα χρωμένους αὐτῷ τοὺς πλεῖστον νοῦν 

ἔχοντας" ὥστε τοὺς τολμῶντας βλασφημεῖν περὶ τῶν παιδευόντων χαὶ 
φιλοσοφούντων ὁμοίως ἄξιον μισεῖν, ὥσπερ τοὺς εἰς τὰ τῶν ϑεῶν ἐξαμαρτά- 
νοντας. 

᾽ 

᾿Εγὼ δ᾽ ἀποδέχομαι μὲν ἅπαντας τοὺς λόγους τοὺς καὶ χατὰ μιχρὸν 
ἡμᾶς ὠφελεῖν δυναμένους, οὐ μὴν ἀλλὰ χαλλίστους ἡγοῦμαι καὶ 3ασι- 

λικωτάτους χαὶ μάλιστα πρέποντας ἐμοὶ τοὺς περὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων 

χαὶ τῶν πολιτειῶν παραινοῦντας, χαὶ τούτων αὐτῶν ὅσοι διδάσχουσι 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙ ΑἹ] ὃ 1. τὸ γὰρ λέγειν. ς, ποιούμεϑα Αἠίοη. [10 (ςοπ! απο} οὰ ΠῚ 

ΧΙ 8) .-.-- - καὶ λόγος ... ἐστιν 6110]. Αὐἰϑε α, ν. 390, 30 Ὁ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒῚ 8 8. 1 ἐγγενομένοις Θᾶ --- ὃ ὠχήσαμεν Λ ΠΝ. ΑΙὰ. -- ὀ 4 
πάντα ΘΆ -- (δ) λόγος Θᾶ -- ὶ 7. 5. οὕτως Γὰ ργ., σΟΙΙ, ὃ -- (καὶ περὶ ΛΠς 

βορὰ οἵ. ΒΕ. δ ἀγοορ. Ρ. 292 --- {περὶ} τῶν ἀδίκων Π ς --- 6. χαὶ τῶν καλῶν καὶ τῶν 
αἰσχρῶν (0110. Γἅ Β].: ΟΠ δδιη5 68. οἵ, Χ1[36, 89 --- ὧν) τῶν Γὰ μγ.. σοτΥ. 1 -- 2:1α- 

ταραχϑέντων ἢ .-- 0 ποουμεϑα Γὰ μγ, τ 3. τ. δ, 2 -- ΤΙ καὶ πιστῆς ὁ. Θᾶ --- 

8 8.. τούτου] τοῦ ΓῬΥ.. σΟΥΎ, ὁ -- 18 τοὺς ἀλλήλους ΘΆ --- ταύταις ὁπ. Γ ργ 862, 
ταύτας Θ΄, ταύταις (καὶ περὶ τῶν ἄλλων) ἡ Π Ν. ΑἸὰ. 1.. (00) --τ 14. δυναμένους λέγειν 

ΘΟ]1οο. ΓΒ. ΒΒ8.: οοἰποσδίίο δος ἂρ, [βοοσν, ἰηβο 8, οἵ. οἰίδη δὰ ΧΙ -- ᾷ 9. 

21 ϑεῶν {ξδη) (Π.)}) ΔΛ Π ς Β., οοτῖ, 4, ρτδοῖ, Ρ. ΥἹ Βαϊίου ἂρ. Βγθπν μ. 318. Β5. 
Δ ΑὙθορ. Ρ. 226 οἵ. ΧΙΥ͂ 150 -- 8 10. 233 πάντας Λῆς -- 24 (καὶ) καλλίστους ἢ ς 

δηΐε Ὁ. βοὰ οἵ, ΒΒ. δὰ ΑΥΘΟΡ. μ. 118. 
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134 ΧΙ. ΙΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (8) 

τούς τε δυναστεύοντας, ὡς δεῖ τῷ πλήϑει χρῆσϑαι, καὶ τοὺς ἰδιώτας, 
ὡς χρὴ πρὸς τοὺς ἄρχοντας διακεῖσϑαι᾽ διὰ γὰρ τούτων ὁρῶ τὰς πόλεις 

11 εὐδαιμονεστάτας χαὶ μεγίστας γιγνομένας. (δ΄.) Τὸν μὲν οὖν ἕτερον, ὡς 
χρὴ τυραννεῖν, ᾿Ισοχράτους ἠχούσατε, τὸν δ᾽ ἐχόμενον, ἃ δεῖ ποιεῖν τοὺς ε 
ἀρχομένους, ἐγὼ πειράσομαι διελθεῖν, οὐχ ὡς ἐχεῖνον ὑπερβαλούμενος, 
ἀλλ᾽ ὡς προσῆχόν μοι περὶ τούτων μάλιστα διαλεχϑῆναι πρὸς ὑμᾶς. 
εἰ μὲν γὰρ ἐμοῦ μὴ δηλώσαντος, ἃ βούλομαι ποιεῖν ὑμᾶς, ᾿ διαμάρτοιτε 
τῆς ἐμῆς γνώμης, οὐκ ἂν εἰχότως ὑμῖν ὀργιζοίμην᾽ εἰ δὲ προειπόντος 
ἐμοῦ μηδὲν γίγνοιτο τούτων, δικαίως ἂν ἤδη τοῖς μὴ πειϑομένοις μεμφοίμην. 

12. ἡγοῦμαι δ' οὕτως ἂν μάλιστα παρακαλέσαι καὶ προτρέψαι πρὸς τὸ μνημο- 
νεύειν ὑμᾶς τὰ ῥηϑέντα χαὶ πειϑαρχεῖν αὐτοῖς, οὐκ εἰ περὶ τὸ συμβουλεύειν 
μόνον γενοίμην χαὶ ταῦτ᾽ ἀπαριϑμήσας ἀπαλλαγείην, ἀλλ᾽ εἰ προεπιδείξαιμ: 
πρῶτον μὲν τὴν πολιτείαν τὴν παροῦσαν ὡς ἄξιόν ἐστιν ἀγαπᾶν οὐ ἢ 
μόνον διὰ τὴν ἀνάγχην, οὐδ᾽ ὅτι πάντα τὸν χρόνον μετὰ ταύτης οἱχοῦμεν, 

18 ἀλλ᾽ ὅτι βελτίστη τῶν πολιτειῶν ἐστιν, ἔπειϑ᾽ ὡς ἐγὼ ταύτην ἔχω τὴν 
ἀρχὴν οὐ παρανόμως οὐδ᾽ ἀλλοτρίαν, ἀλλ᾽ ὁσίως καὶ δικαίως χαὶ διὰ 
τοὺς ἐξ ἀρχῆς προγόνους καὶ διὰ τὸν πατέρα χαὶ δι᾽ ἐμαυτόν. τούτων 

γὰρ προαποδειχϑέντων τίς οὐχ αὐτὸς αὑτοῦ καταγνώσεται τὴν μεγίστην ς 
ζημίαν, ἂν μὴ πειϑαρχῇ τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ συμβουλευϑεῖσιν καὶ προσταχϑεῖσιν: 

"“ (ε΄.) Περὶ μὲν οὖν τῶν πολιτειῶν, ἐντεῦϑεν γὰρ ὑποτιϑέμενος ἠρξάμην, Ὁ 
χυπι2ι οἶμαι πᾶσι δοχεῖν δεινότατον μὲν εἶναι τὸ τῶν αὐτῶν ἀξιοῦσϑαι τοὺς 

χρηστοὺς καὶ τοὺς πονηρούς, δικαιότατον δὲ τὸ διωρίσϑαι περὶ τούτων 
χαὶ μὴ τοὺς ἀνομοίους τῶν ὁμοίων τυγχάνειν, ἀλλὰ καὶ πράττειν χαὶ ἀ 

16 τιμᾶσϑαι χατὰ τὴν ἀξίαν ἑκάστους. αἱ μὲν τοίνυν ὀλιγαρχίαι καὶ 
δημοχρατίαι τὰς ἰσότητας τοῖς μετέχουσιν τῶν πολιτειῶν ζητοῦσιν, καὶ 36 

Ὁ 

Ε1 

-- Ὁ 

ΕΣ 5 

ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 11. τὸν μὲν οὖν. .. πρὸς ὑμᾶς Αὐβιπι. ἴῃ Πϑης 
οτδὶ, --- ὃ 14. περὶ μὲν οὖν. .. κατὰ τὴν ἀξίαν Βίοὐ, 48, 65 Μ (οοὐά. 5ΜΑ ἰὴ 
οπιηΐθ5 ΟΧ Ὰς Ογδίΐοπθ δχοθγρὶϊβ 6χο. ὃ ὅ90, 61]; οοὰ, 5 ἰῃ εἰζαϊο Ηἰς ΟἿ, 
ἢ κύπριοι) - ὃ 15. αἱ μὲν τοίνυν... τοιοῦτόν ἐστιν Βίοῦ. 41,9 Μ ῷ(οὐά, 8 ἑῃ {ἰξα]ο 
ἢΐο ὁπι. ἢ κύπριοι). 

ΑἈΡΡΑΒΑΤΟΒ] 2 διὰ] καὶ ΛΜ, ΑἸά, (0.) -- 8ὶ 11. 83. ἕτερον (λόγον ΛΠ 
Αγβάμι. ς ΠΟ. --- 4 τυγτένεῖν Γ᾿ ῬΓ., τυτραννεῖν ΘΟΟΤΓ. 2 --- τὸν δ᾽ ἐχόμενον ἃ δεῖ] ἃ 
δὲ δεῖ ΑΥ̓ΘΡΊΠΙ. -- ὃ προσῆκόν μοι... πρὸς ὑμᾶς} πρέπον μοι περὶ αὐτῶν διελϑεῖν 

ΑΥὐρβιπι. --- ἡμᾶς Π --- Ἰ διαμαρτάνοιτε Λ ς (πίε 0.), διαμαρτάνετε Π --- 9. τούτων] 

τοιοῦτον Λ Π ς δηΐο Ὁ. --- πειϑομένοις Γ ῃΤ., πάνυ ἴῃ τηρ. διά, 5 -- 8 19, 12 καὶ 

ταῦτ᾽ ἀπαριϑμήσας ἀπαλλαγείην ὁπ). Λ --- προσεπιδείξαιμ: ΛΠ ς --- 14 τὸν οἵη. ΓΌΓ., 
8.υ. 8.1 --- 15 ὅτι (καὶ) βελτίστη τῶν (ἄλλων) πολιτειῶν ΛΠ ς -- ἃ 18, 18 τίς} οὐχ 
ἔστιν ὅστις Λ ἢ ς (Δὐίο Ο.) --- 19 ἐὰν ΛΠ ς Β. -- αὶ ἥ 14. 91 δοκεῖν οτη. Βίο;. --- 

22 διορτσϑαι Γ μγΥ., διωρίσϑθα: σοΥτ, 2] διορθώσασθαι Λ Βίου. ΑἸὰ. Ἦ, 51. Α΄... διορίζεσθϑα: 

ΠΝ. -- 34. ἑκάστους (ἰεἰ πὰ 8 θηςἴ8 6 νου  Π}} ον. ϑ(ΟἿ. 



ΧΙΚΟΚΛΗ͂Σ 135 

τοῦτ᾽ εὐδοχιμεῖ παρ᾽ αὐταῖς, ἣν μηδὲν ἕτερος ἑτέρου δύνηται πλέον 
ἔχειν ὃ τοῖς πονηροῖς συμφέρον ἐστίν αἱ δὲ μοναρχίαι πλεῖστον μὲν 
νέμουσι τῷ βελτίστῳ, δευτέρῳ δὲ τῷ μετ᾽ ἐκεῖνον, τρίτῳ δὲ καὶ τετάρτῳ 
χαὶ τοῖς ἄλλοις χατὰ τὸν αὐτὸν λόγον. χαὶ ταῦτ᾽ εἰ μὴ πανταχοῦ 

ὃ χαϑέστηχεν, ἀλλὰ τό γε βούλημα τῆς πολιτείας τοιοῦτόν ἐστιν. καὶ 18 

1:0 

μὲν δὴ διορᾶν καὶ τὰς φύσεις τῶν ἀνθρώπων χαὶ τὰς πράξεις ἅπαντες 
ἂν τὰς τυραννίδας μᾶλλον ὁμολογήσαιεν. καίτοι τίς οὐκ ἂν δέξαιτο τῶν 
εὖ φρονούντων τοιαύτης πολιτείας μετέχειν, ᾿ἰὶ ἐν ἢ μὴ διαλήσει χρηστὸς 
ὥν, μᾶλλον ἢ φέρεσθαι: μετὰ τοῦ πλήϑους μὴ γιγνωσχόμενος, ὁποῖός 
τίς ἐστιν; ἀλλὰ μὴν χαὶ πραοτέραν τοσούτῳ διχαίως ἂν αὐτὴν εἶναι 
χρίνοιμεν, ὅσῳπερ ῥᾷόν ἔστιν ἑνὸς ἀνδρὸς γνώμῃ προσέχειν τὸν νοῦν 
μᾶλλον ἢ πολλαῖς χαὶ παντοδαπαῖς διανοίαις ζητεῖν ἀρέσχειν. ὅτι μὲν 
οὖν ἡδίων ἐστὶν χαὶ πραοτέρα χαὶ διχαιοτέρα, διὰ πλειόνων μὲν ἄν 

τις ἀποδείξειεν, οὐ μὴν ἀλλὰ χαὶ διὰ τούτων συνιδεῖν ῥάδιόν ἐστιν᾽ περὶ 
δὲ τῶν λοιπῶν, ὅσον αἱ μοναρχίαι πρὸς τὸ βουλεύεσθαι: χαὶ πρᾶξαί τι 

τῶν δεόντων διαφέρουσιν, οὕτως ἂν χάλλιστα ϑεωρήσαιμεν, εἰ τὰς 
μεγίστας τῶν πράξεων παρ᾽ ἀλλήλας τιϑέντες ἐξετάζειν ἐπιχειρήσαιμεν 
αὐτάς. οἱ μὲν τοίνυν κατ᾽ ἐνιαυτὸν εἰς τὰς ἀρχὰς εἰσιόντες πρότερον 
ἰδιῶται γίγνονται, πρὶν αἰσϑέσθϑα: τι τῶν τῆς πόλεως χαὶ λαβεῖν ἐμπειρίαν 
αὐτῶν᾽ οἱ δ᾽ ἀεὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπιστατοῦντες, ἣν καὶ τὴν φύσιν καταδεεστέ- 
ρᾶν ἔχωσιν, ἀλλ᾽ οὖν ταῖς γ᾽ ἐμπειρίαις πολὺ τῶν ἄλλων προέχουσιν. 
ἔπειϑ᾽ οἱ μὲν πολλῶν χαταμελοῦσιν, εἰς ἀλλήλους ἀποβλέποντες, 
οἱ δ᾽ οὐδενὸς ὀλιγωροῦσιν, εἰδότες ὅτι πάντα δεῖ δι᾽ αὑτῶν γίγνεσθαι. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] καὶ τοῦτ᾽ εὐδοχιμεῖ χτὰ γθ8ρ. ΝίΘΟΙ 5 ργόρβγταῃ.: ΒΝ. ΟΥ. 
Ι216 Ὁ --- 8 16. καὶ μὲν δὴ. . . ὁποῖός τίς ἔστιν δίοῦ. 47. 10 ΝΜ -- ἀλλὰ 

μὴν καὶ. . , ἀρέσκειν ΒίΟΌ. 41,11 ΜΝ --- 8 117. οἱ μὲν τοίνυν. .. (δ 18) προέχουσιν 

Βιοῦ. 41,12 Μ -- ὃ 18, οἱ δ᾽ Δεὶ τοῖς αὐτοῖς ἐπιστατοῦντες ΒΑ 148,8 --- ἔπειϑ᾽ οἱ 

μὲν, .. γίγνεσθαι 5ιΟ0Ὁ, 417,18 ΜΝ. 

ἈΑΡΡΑΒΑΤΙΒ)] ἃ 1ὅ. 1 ἐὰν ΛΠ Βι0Ὁ. ς οχο. 1. -- - μηδὲν] μηδ᾽ ΔΠ-ς 
ἃηία Α, -- 8. δεύτερον. . τρίτον, . τέταρτον Λ, ς Β. ΒΒ. Καὶ] ΑἹ Ρ. 126, β6α οἵ, 
ΑἸΌγΘΟΙἑ 1890 Ρ. 18 --- τῷ Γ ρτ. ΛΠ Βί0}.: Α] τὸ Γ, Βίο0,.: ΕΝ Β8. ΟΘΌΔΌΘΥ ἃγρ. 
6Χ σοῃΐγ, ἢ. 849, βορὰ εἴ, Κα. Ρ. 314 --- ἐκεῖνο Βίοῦ.: ΜΑ 5. -- ἃ 16. 6 μὲν δὴ 
οἵ. Απέρῃ. Υ 1, γε. ΧΗ 85 ϑέγ, ΠῚ Ρ. 518 η.] μὴν εἰ δεῖ (δεῖν ΠῚ Λ Π δίοῦ. ς 
δηΐθ 1... - 1 εὔξαιτο Λ Π 8.00. ς (Δπίθ Ο.) --- 8 ᾧ οπ|. Π --- 10 τοσούτῳ (καὶ 
δικαιοτέραν) Λ ς Δῃίθ Λ. -- εἶναι ὁῃῃ. ΛΠ ᾿Ξ --- ΤΙ χρίνεμεν Γ ργ.. οἱ ἴῃ ΓΆΒ. ΟΟΥΤ, 9. 

χρίναιμεν βίου, Ο, ΒΒ. --- 12 διανοίαις καὶ παντοδαπαῖς Ο0]10ς. ΛΠ ς -- 817. 13 καὶ 

δικαιοτέρα ο1η. Λ --- 15 (καὶ) πρὸς ΛΠ ς --- καὶ {πρὸς τὸ Λῆς .-- ξὶ 18. 20 εἰ δ᾽ Π 

-- δὲ τοῖς ἀεὶ αὐτοῖς (Π.) ἙΟΟἸΪος. ΒΑ -- 91 ἀλλ᾽ οὖν ταῖς Υ ἀλλὰ ταῖς ΒίοὈ, -- 

28 δεῖ πάντα σΟ]οο. ΔΛ ἢ ε ἢο. 
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πρὸς δὲ τούτοις οἵ μὲν ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις καὶ ταῖς δημοχρατίαις διὰ τὰς 

πρὸς σφᾶς αὐτοὺς φιλοτιμίας λυμαίνονται τοῖς χοινοῖς" οἱ δ᾽ ἐν ταῖς 
μοναρχίαις ὄντες, οὐχ ἔχοντες ὅτῳ φϑονήσουσιν, πάντων ὡς οἷόν τ᾽ ἐστὶ 

19 βέλτιστα πράττουσιν. ἔπειϑ᾽ οἱ μὲν ὑστερίζουσιν τῶν πραγμάτων τὸν 
. μὲν γὰρ πλεῖστον χρόνον ἐπὶ τοῖς ἰδίοις διατρίβουσιν, ἐπειδὰν δ᾽ εἰς τὰ 
συνέδρια συνέλθωσιν, πλεονάκις ἄν τις αὐτοὺς εὕροι διαφερομένους ἣ 

χοινῇ βουλευομένους" οἱ δ᾽ οὔτε συνεδρίων οὔτε χρόνων αὐτοῖς 
ἀποδεδειγμένων, ἀλλὰ χαὶ τὰς ἡμέρας χαὶ τὰς νύχτας ἐπὶ ταῖς πράξεσιν 
ὄντες οὐχ ἀπολείπονται τῶν καιρῶν, ἀλλ᾽ ἕχαστον ἐν τῷ δέοντι πράττουσιν. 

90 ἔτι δ᾽ οἱ μὲν δυσμενῶς ἔχουσιν, καὶ βούλοιντ᾽ ἂν χαὶ τοὺς πρὸ αὑτῶν 
ἄρχοντας χαὶ τοὺς ἐφ᾽ αὑτοῖς ὡς κάκιστα διοιχῇσαι τὴν πόλιν, ἵν᾽ ὡς 

μεγίστην δόξαν αὐτοὶ λάβωσιν οἱ δὲ διὰ || παντὸς τοῦ βίου χύριοι τῶν 
2] πραγμάτων ὄντες εἰς ἅπαντα τὸν χρόνον χαὶ τὰς εὐνοίας ἔχουσιν. τὸ 

χιν 16, δὲ μέγιστον τοῖς γὰρ κοινοῖς οἱ μὲν ὡς ἰδίοις, οἱ δ᾽ ὡς ἀλλοτρίοις 

ΧΥΙΠΩ: προσέχουσιν τὸν νοῦν, καὶ συμβούλοις χρῶνται περὶ αὐτῶν οἵ μὲν τῶν 
ἀστῶν τοῖς τολμηροτάτοις, οἱ δ᾽ ἐξ ἁπάντων ἐχλεξάμενοι τοῖς φρονιμω- 

τάτοις, καὶ τιμῶσιν οἱ μὲν τοὺς ἐν τοῖς ὄχλοις εἰπεῖν δυναμένους, οἱ δὲ 
φἡ τοὺς χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν ἐπισταμένους. (ς΄.) Οὐ μόνον δ᾽ ἐν τοῖς 

ἐγχυχλίοις καὶ τοῖς κατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην γιγνομένοις αἱ μοναρχίαι 
διαφέρουσιν, ἀλλὰ καὶ τὰς ἐν τῷ πολέμῳ πλεονεξίας ἁπάσας περιειλή- 
φασιν. καὶ γὰρ παρασχευάσασθϑαι δυνάμεις χαὶ χρήσασθαι ταύταις 

ὥστε καὶ λαϑεῖν χαὶ φϑῆναι, καὶ τοὺς μὲν πεῖσαι, τοὺς δὲ βιάσασϑαι, 

ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΑ] πρὸς δὲ τούτοις... πράττουσιν ΒίοΌ, 417,14 ΝΜ -- ὃ 19. ἔπειθ᾽ 
οἱ μὲν... (8 20) εὐνοίας ἔχουσιν 5ίοὈ. 47,15 Ν -- ἃ 31. τὸ δὲ μέγιστον... εἰπεῖν 

δυναμένους 5ίοῦ. 47,16 ΜΝ -- 8 92, οὗ μόνον δ᾽... πιστεύσειεν 5ίοῦ. 47. 17 ΝΜ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒ] 1 ἐν οὔ). 5ίοῦ. --- 23. φιλονεικίας δίον),, πη66 φιλονικίας Β]. 
001]. ΧΙΥ͂ 19, 5θα οἵ, Καὶ! ΑΤ ρ. 838 τ. ῶ --- 8 πάντων ὡς δὰ 4 πράττουσιν ὁπ|. Π -- 
πάντων Γ ρΥ. {περὶ δ πάντων [, ΞεΞ { περὶ 5 ἁπάντων Λ Βίο᾽.: Μς ΚΕΟΙΙ ΑἹ ὑ. 137, 

(ἢ περὶ ἁπάντων δίοῦ.: ΒΑΔ -- 4 {τὰ ν βέλτιστα Δ 5[0ο"". ς ΒΒ. (α)ὦ Ατϑορ. μ. 100) 
ΒΙ. ΚοΙὶὶ 1.1. βορὰ οἵ. πάντων μάλιστα Π᾿ 35. ΧΥΠΟ 199. ΧΧ 1821, ΧΧΙ 838, 186 -- 

ξ 19. ὑστεροῦσι ΛΠ δον». ς οὗ, ΚΙ! ΑΤ ἢ. 38 π, 3 -- ὃ δ΄ οῃ. ΛΠ -- 8. 30, 
10 {πρὸς ἀλλήλους δ δυσμενῶς ΛΠ - Β. --- ΤΙ] ἐφ᾽ αὑτοῖς : τ΄ αὑτοῖς ἴῃ τὰ. οι. 

1ἰ{|. Γε, ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ΛΠ δίου.: ἃ Μ, ΑἸὰ. 1. Ο. -τ 12 λαμβάνωσιν Λ Π Βιοῦ. ς -- 13 

πάντα Λ Π ς οχο. Ἀ. Ο. οἷ ΕΠ ΠΥ Ρ. 380 --- { ὁμοίως ) ἔχουσιν ἡ Π ς (Δυῖ6 6.) 8ρᾷ οἵ, 

ϑίν. ΠΡ. 884 -- 8 31. 14. μέγιστον {πάντων ἡ ἡ ς (ἀπίο Ο.) 564 οἵ. 7} απ ά48}}} ᾿. 
86 --- 1θ τοὺς φρονιμωτάτους ΛΠ 810}}. ς δῃίθ Α. -- 8 3, 18 οὐ μόνον (ὁπ). δ᾽) Γ μζ΄, 

{(χαὶδ οὐ μόνον ΘΟΙΓ, 4 --- 19 χαϑ᾽ ἡμέραν (οἴη. ἑκάστην) ἡ Π ς δΔηΐδ Ὁ. --- 31 χρῆσϑαι 

ΛΠ: δυΐο '.. --τ 299 φϑῆναι δχ οἱ, Οι (φτοῦ. Β.) δ. ο. Βαῖζον (Ὀίοι.) Β8, ΒΙ.} 

ὀφθῆναι οοὐ(,, δίον. ς Β, ΒΒ, 868 οἷ ΧΠῚ 42, ΧΙΝ τ9, 81 Β8. αὐ ΑὐΘΟΡ. μ. 397. 

ᾧ" 
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παρὰ δὲ τῶν ἐχπρίασϑα:, τοὺς δὲ ταῖς ἄλλαις ϑεραπείαις προσαγαγέσϑαι 
μᾶλλον αἱ τυραννίδες τῶν ἄλλων πολιτειῶν οἷαί τ᾽ εἰσίν. χαὶ ταῦτ᾽ ἐχ 
τῶν ἔργων ἂν τις οὐχ ἧττον ἢ τῶν λόγων πιστεύσειεν. τοῦτο μὲν γὰρ 38 
τὴν τῶν Περσῶν δύναμιν ἅπαντες ἴσμεν τηλικαύτην τὸ μέγεϑος γεγενη- 

μένην οὐ διὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν φρόνησιν, ἀλλ᾽ ὅτι μᾶλλον τῶν ἄλλων 
τὴν βασιλείαν τιμῶσιν τοῦτο δὲ Διονύσιον τὸν τύραννον, ὅτι παραλαβὼν 
τὴν μὲν ἄλλην Σιχελίαν ἀνάστατον γεγενημένην, τὴν δ᾽ αὑτοῦ πατρίδα 
πολιορχουμένην, οὐ μόνον αὐτὴν τῶν παρόντων χινδύνων ἀπήλλαξεν, 
ἀλλὰ καὶ μεγίστην τῶν “Ἑλληνίδων πόλεων ἐποίησεν᾽ ἔτι δὲ Καρχηδονίους 34 

χαὶ Λαχεδαιμονίους, τοὺς ἄριστα τῶν Ἑλλήνων πολιτευομένους, οἴχοι 
μὲν ὀλιγαρχουμένους, περὶ δὲ τὸν πόλεμον βασιλευομένους. ἔχοι δ᾽ ἂν 

τις ἐπιδεῖξαι χαὶ τὴν πόλιν τὴν μάλιστα τὰς τυραννίδας μισοῦσαν, ὅταν 
μὲν πολλοὺς ἐχπέμψῃ στρατηγούς, ἀτυχοῦσαν, ὅταν δὲ δι᾽ ἑνὸς ποιή- 

σηται τοὺς κινδύνους, χκατορϑοῦσαν. χαίτοι πῶς ἄν τις σαφέστερον 

ὅ ἐπιδείξειεν ἣ διὰ τοιούτων παραδειγμάτων πλείστου τὰς μοναρχίας ἀξίας 

οὔσας: φαίνονται γὰρ οἵ τε διὰ τέλους τυραννευόμενοι μεγίστας δυνάμεις 
ἔχοντες, οἵ τε χαλῶς ὀλιγαρχούμενοι, [[ϊ περὶ ἃ μάλιστα σπουδάζουσιν, 
οἱ μὲν ἕνα μόνον στρατηγόν, οἱ δὲ βασιλέα τῶν στρατοπέδων κύριον 

χαϑιστάντες, οἵ τε μισοῦντες τὰς τυραννίδας, ὁπόταν πολλοὺς ἄρχοντας 

ἐχπέμψωσιν, οὐδὲν τῶν δεόντων πράττοντες. εἰ δὲ δεῖ τι χαὶ τῶν 
ἀρχαίων εἰπεῖν, λέγεται: χαὶ τοὺς ϑεοὺς ὑπὸ Διὸς βασιλεύεσθαι. περὶ 

ὧν εἰ μὲν ἀληϑὴς ὁ λόγος ἐστίν, δῆλον ὅτι χἀχεῖνοι ταύτην τὴν χατάστα- 

σιν προχρίνουσιν, εἰ δὲ τὸ μὲν σαφὲς μηδεὶς οἶδεν, αὐτοὶ δ᾽ εἰκάζοντες 
οὕτω περὶ αὐτῶν ὑπειλήφαμεν, σημεῖον ὅτι πάντες τὴν μοναρχίαν προ- 

τιμῶμεν᾽ οὐ γὰρ ἂν ποτ᾽ αὐτῇ χρῆσϑα:ι τοὺς ϑεοὺς ἔφαμεν, εἰ μὴ 
πολὺ τῶν ἄλλων αὐτὴν προέχειν ἐνομίζομεν. 

Περὶ μὲν οὖν τῶν πολιτειῶν, ὅσον ἀλλήλων διαφέρουσιν, ἅπαντα 
μὲν οὔϑ᾽ εὑρεῖν οὔτ᾽ εἰπεῖν δυνατόν ἐστιν οὐ μὴν ἀλλὰ πρός γε τὸ 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ)]Ί 1 παρὰ δὲ τῶν ἐχπρίασθϑαι οἴη. ΒίοὈ. -- ταῖς ἄλλαις] τοὺς 

ἄλλους ΓῬΓ., ΘΟΥΙΤ, 1 -- προσάγεσθαι Λ ἢ ς δυΐο Ο, -- 8ὶ 98. 4 τῶν οῃῃ. ἡ --- δ ὅτι] 
ὃς τ Ἐν (6γ88. αἱ νἱ ὦ, ἔτι) ΔΛ ς ὁχο. Α. (0.) --- 1 τὴν δ᾽ αὑτοῦ πατρίδα πολιορχουμένην 

ὁπ}. Π μτ., ἴῃ τὴρ. δἀά. 1 --- 894, 10 καὶ λαχεδαιμονίους ὁπ. Γ᾿ ῬΓ., ἴῃ της. δᾷά. 2 --- 
11 περὶ Γ(ΙΘοἰΐο πον8)}..} παρὰ ΛΠ οαάα. --- 12 πόλιν Γ Βαϊίογ (αρ. ΒΒ. οἱ Πιάοί.) Β8. ΒΙ.] 

πόλιν { τὴν ἀϑηναίων », Λ Πί(εϊ. Β.) --- τὰς οπι. Π --- 18 ποιῆται ΛΠ ς --- 14 κατορϑοῦσαν 

ΓΡῖ., κρατοῦσαν ἴῃ Πι|ρ. ὍΠΟ. ΡΓ. -- 8 30. 15 διὰ τούτων τῶν ΛΠ ς δίτ. Πρ. 605 --- 

ἃ 26. 9] ὑπὸ (τοῦ) }Ἅ«'λΞ-ῬΠ φοἵ. ΧΙΝ 119 -- 22 ὁ λόγος ἀληϑῆὴς Τ0]1οο. ΛΠ ς Όο. 86εὰ 

οὐ ΧΙΝ 28 -- 28. προχρίνουσιν Γ᾽ ρΓ., γρ. προτιμῶσιν ἰὴ τὴ. ὃ -- οὐδεὶς Λ -- 

20 τιμῶμεν Λ -- γὰρ ἂν Γ᾽, Λ ΠῚ γαν Γ ρμγ., ἀπά γ᾽ ἂν Β8., 868 οἵ, ΕΥΟΒΌΘΓβΟΙ- 
ΟδΌδαθΥ μ. 346 οἱ 498 -- Ο26 προσέχειν Γ᾽ ρΥ., σ Θ΄88. --- προέχειν αὐτὴν (Ο]]οο. 
ΛΠΟΕΡο. -- ἃ 37. 938 γε] τε ΛΠ Μ, 8βο( οἵ. Β5. δι Ατϑορ. Ρ. 118. 
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παρὸν ἀποχρώντως χαὶ νῦν εἴρηται περὶ αὐτῶν. (ζ.) Ὡς δὲ προση- 
χόντως τὴν ἀρχὴν ἡμεῖς ἔχομεν, πολὺ τούτου συντομώτερος χαὶ μᾶλλον 

ΦΆ ὁμολογούμενος ὃ λόγος ἐστίν. τίς γὰρ οὐχ οἶδεν, ὅτι Τεῦχρος μὲν ὃ 
τοῦ γένους ἡμῶν ἀρχηγός, παραλαβὼν τοὺς τῶν ἄλλων πολιτῶν πρὸ- 
γόνους, πλεύσας δεῦρο χαὶ τὴν πόλιν αὐτοῖς ἔχτισεν χαὶ τὴν χώραν 
χατένειμεν, ὁ δὲ πατὴρ Εὐαγόρας ἀπολεσάντων ἑτέρων τὴν ἀρχὴν 

πάλιν ἀνέλαβεν, ὑποστὰς τοὺς μεγίστους κινδύνους, καὶ τοσοῦτον μετέ- 

στησεν, ὥστε μηχέτι Φοίνιχας Σαλαμινίων τυραννεῖν, ἀλλ᾽ ὦὥνπερ ἣν 

τὴν ἀρχήν, τούτους καὶ νῦν ἔχειν τὴν βασιλείαν: 
(η.) Λοιπὸν οὖν ἐστιν, ὧν προεϑέμην, περὶ ἐμαυτοῦ διελϑεῖν, ἵν᾽ 

ἐπίστησϑ᾽ ὅτι τοιοῦτός ἐστιν ὑμῶν ὁ βασιλεύων, ὃς οὐ μιόνον διὰ τοὺς 

προγόνους, ἀλλὰ χαὶ δι᾽ ἐμαυτὸν δικαίως ἅν χαὶ μείζονος τιμῆς ἢ τη- 
λικαύτης ἠξιώϑην. οἷμαι γὰρ ἐγὼ πάντας ἂν ὁμολογῆσαι, πλείστου τῶν 

ἀρετῶν ἀξίας εἶναι τήν τε σωφροσύνην χαὶ τὴν διχαιοσύνην. οὐ γὰρ 
μόνον ἡμᾶς τὸ χαϑ᾽ αὑτὰς ὠφελοῦσιν, ἀλλ᾽ εἰ ̓ ϑέλοιμεν σχοπεῖν χαὶ 
τὰς φύσεις χαὶ τὰς δυνάμεις χαὶ τὰς χρήσεις τῶν πραγμάτων, εὑρήσομεν 
τὰς τιὶὲν μὴ μετεχούσας τούτων τῶν ἰδεῶν μεγάλων καχῶν αἰτίας οὔσας, τὰς 

δὲ | μετὰ δικαιοσύνης καὶ σωφροσύνης γιγνομένας πολλὰ τὸν βίον τὸν τῶν 
ἀνθρώπων ὠφελούσας. εἰ δή τινες τῶν προγεγενημένων ἐπὶ ταύταις ταῖς 

ἀρεταῖς εὐδοχίμησαν, ἡγοῦμαι χάμοὶ προσήκειν τῆς αὐτῆς δόξης ἐχείνοις : 
τυγχάνειν. 

(ϑ.) Τὴν μὲν οὖν δικαιοσύνην ἐχεῖϑεν ἂν μάλιστα κατίδοιτε. 
παραλαβὼν γάρ, ὅτ᾽ εἰς τὴν ἀρχὴν χαϑιστάμην, τὰ μὲν βασίλεια χρη- 
μάτων κενὰ χαὶ πάντα χατηναλωμένα, τὰ δὲ πράγματα ταραχῆς μεστὰ 
χαὶ πολλῆς ἐπιμελείας δεόμενα χαὶ φυλαχῇὴς χαὶ δαπάνης, εἰδὼς ἑτέρους 

ἐν τοῖς τοιούτοις χαιροῖς ἐχ παντὸς τρόπου τὰ σφέτερ᾽ αὐτῶν διορϑου- 
μένους χαὶ πολλὰ παρὰ τὴν φύσιν τὴν αὑτῶν πράττειν ἀναγκαζομένους, 

82 ὅμως οὐδ᾽ ὅφ᾽ ἑνὸς τούτων διεφϑάρην, ἀλλ᾽ οὕτως ὁσίως καὶ χαλῶς 
ἐπεμελήϑην τῶν πραγμάτων, ὥστε μηδὲν ἐλλείπειν, ἐξ ὧν οἷόν τ᾽ ἣν 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒ] 1 ἐξαρχούντως ΛΠ ς --- περὶ αὑτοῦ (1..) Π ᾿-- 2 ἡμεῖς τὴν 
ἀρχὴν Ο01100. ΛΠ ς ο. --- 8ὶ 38, 4. τμῶν ΓρΥ., ἢ ἰπ ΓΆΒ. ΟΟΥΤ. 5 --- ὃ τὴν πόλιν] 

τὴν οὐ. Λῆς -- 6 διένεμμενλῆπςε -- 8ὶ 39, 11 ἐπίστασϑε Π --- βασιλεύς ΛΠ ςΒ. -- 

18 ἀξιωϑείην Π ς δΔηίθ 1,., { ἀρχῆς ) ἀξιωϑείην Λ!,. βοα οἵ, ΥἹ 2 --- ἔγωγεΛῆπς -- 14 
καὶ τὴν δικαιοσύνην ὁπ). Π μγ., καὶ δικαιωσύνην ἴῃ τ. δά. του. -- 8 30, 15 τὸ] 
τον Γ ῬΓ., τοὺς ΟΟΙΤ. 4 -- [7 μετασχούσας ΛΠ --- τῶν ἰδεῶν (Ποτηοροί.) οι. Γ Βαϊίου 
(Ὀ1ἀοἱ.) 86εἀ οἵ. ΚΠ 84 ---ἶἴΒ τὸν τῶν] τὸν οῃη. Λ Πς --- 19 ἀνθρώπων οη). Π “- 

εἰ (δὲ) δὴ ΛΠ ς͵--- 20 (καὶ) τῆς ΠΝ. --- ὶ 81. 94“ χατανλωμένα'Λρτ,, καταναλωμένα 

Δ, Π ΑΙὰ. 8ι. Ὁ. --- τὰ πράγματα δὲ σοἸΐος. ἡ ς Πά. (οσοαστηηΐ β8πὸ Βυ}8086 

οδράθη πράγματα ταραχῆς) δὲ ὁπ). Π᾿ βοὰ οἵ, δὲτ, ΚΒ μ. 39 η. -- 20 (8) ἑτέρους 

ΛῆΗς -- 91 παρὰ] πρὸς Λ -- ὶ 83, 29 ἐλλίιπαιν ΓΌΓ., ΟΟΥΤ, 9. 

ε 

ΕΟΥ υ 

Η] 

᾽ξ - 
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ὁ αὐξηϑῆναι καὶ πρὸς εὐδαιμονίαν ἐπιδοῦναι τὴν πόλιν. πρός τε γὰρ 
τοὺς πολίτας μετὰ τοιαύτης πραότητος προσηνέχϑην, ὥστε μήτε φυγὰς 

μήτε ϑανάτους μήτε χρημάτων ἀποβολὰς μήτ᾽ ἄλλην μηδεμίαν τοιαύτην 

συμφορὰν ἐπὶ τῆς ἐμῆς γεγενῆσϑαι βασιλείας. ἀβάτου δὲ τῆς Ἑλλάδος 88 

5 ἡμῖν οὔσης διὰ τὸν πόλεμον τὸν γεγενημένον, καὶ πανταχῇ συλωμένων 
ἡμῶν, τὰ πλεῖστα τούτων διέλυσα, τοῖς ιιὲν ἅπαντ᾽ ἀποτίνων, τοῖς δὲ 

ἀ μέρη, τῶν δ᾽ ἀναβαλέσϑαι δεόμενος, πρὸς δὲ τοὺς ὅπως ἐδυνάμην περὶ 
τῶν ἐγχλημάτων διαλλαττόμενος. ἔτι δὲ χαὶ τῶν τὴν νῆσον οἰχούντων 
δυσχόλως πρὸς ἣμᾶς διακειμένων, καὶ βασιλέως τῷ μὲν λόγῳ διηλλαγ- 

ιο μένου, τῇ δ᾽ ἀληϑείᾳ τραχέως ἔχοντος, ἀμφότερα ταῦτα χατεπράῦνα, 84 

τῷ μὲν προϑύμως ὑπηρετῶν, πρὸς δὲ τοὺς δίκαιον ἐμαυτὸν παρέχων. 
τοσούτου γὰρ δέω τῶν ἀλλοτρίων ἐπιϑυμεῖν, ὥσϑ᾽ ἕτερο: μέν, ἣν χαὶ 

ὁ μικρῷ μείζω τῶν ὁμόρων δύναμιν ἔχωσιν, ἀποτέμνονται τῆς γῆς καὶ πλεο- 
νεχτεῖν ζητοῦσιν, ἐγὼ δ᾽ οὐδὲ τὴν διδομένην χώραν ἠξίωσα λαβεῖν, ἀλλ᾽ 

15 αἱροῦμα: μετὰ διχαιοσύνης τὴν ἐμαυτοῦ μόνον ἔχειν μᾶλλον ἣ μετὰ κακίας ΧΙ29 

84 πολλαπλασίαν τῆς ὑπαρχούσης χτήσασϑαι. χαὶ τί δεῖ χαϑ᾽ ἕν ἔχαστον 8ὅ 

λέγοντα διατρίβειν, ἄλλως τε χαὶ συντόμως ἔχοντα δηλῶσαι περὲ ἐμαυτοῦ; 

φανήσομαι γὰρ οὐδένα μὲν πώποτ᾽ ἀδικήσας, πλείους δὲ͵ καὶ τῶν πο- 
λιτῶν χαὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων εὖ πεποιηκὼς χαὶ μείζους δωρεὰς 

50 ἑχατέροις δεδωχὼς ἢ σύμπαντες οἱ πρὸ ἐμοῦ βασιλεύσαντες. χαίτοι χρὴ 
τοὺς μέγα φρονοῦντας ἐπὶ διχαιοσύνῃ χαὶ προσποιουμένους χρημάτων 

Ὁ εἶναι χρείττους τοιαύτας ὑπερβολὰς ἔχειν εἰπεῖν περὶ αὑτῶν. 

(ι..) Καὶ μὲν δὴ καὶ περὶ σωφροσύνης ἔτι μείζω τούτων ἔχω διελϑεῖν ᾿ 88 

εἰδὼς γὰρ ἅπαντας ἀνθρώπους περὶ πλείστου ποιουμένους τοὺς παῖδας τοὺς 

)5 αὑτῶν καὶ τὰς γυναῖχας, καὶ μάλιστ᾽ ὀργιζομένους τοῖς εἰς ταῦτ᾽ ἐξαμαρ- 
τάνουσιν, καὶ τὴν ὕβριν τὴν περὶ ταῦτα μεγίστων καχῶν αἰτίαν γιγνο- 
μένην, καὶ πολλοὺς ἤδη καὶ τῶν ἰδιωτῶν καὶ τῶν δυναστευσάντων διὰ 

ς ταύτην ἀπολομένους, οὕτως ἔφυγον τὰς αἰτίας ταύτας, ὥστ᾽ ἐξ οὔ τὴν 

βασιλείαν ἔλαβον, οὐδενὶ φανήσομαι σώματι πεπλησιαχὼς πλὴν τῆς 
80 ἐμαυτοῦ γυναιχός, οὐχ ἀγνοῶν ὅτι κἀχεῖνοι παρὰ τοῖς πολλοῖς εὐδοχι- 81 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] 8 86 ὥστ᾽ ἐξ οὗ... γυναικός ΒΑ 169,1. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΒ] 2. τοσαύτης ΛΠ ς Β. -- 8 88, 4. δ᾽ ἡμῖν τῆς ἑλλάδος ο011ὁος. ΛΗ ς 

Ὧο. --- 5 πανταχῆ ΓΛ (Ἀ.}] πανταχοῦ Π οἀὐάᾷ, --- συλουμένων Λῆ ς (Δηΐο Ο) -- 8 
οἰκούντων ΓῬΓ,, οἰκούντων {σφόδραν ἴῃ ΠηΒ΄. ΟΟΥΥ. ὃ --- 9 δυσχόλως ΛΡΓ., φϑονερᾶς ἴῃ 
[8.1 -- 8 84. 12 τοσούτω Λ --- 14 δομενὴν ΓΡΙ. ΟΟΥ, 3, διδομένην (μοι) ΛΠ - --- 
15 μόνην Λῆς --- ὶ 8ὅ. 18 μηδένα ΛΗ ς --- ἀδιχεῖν Π --- 19 πεποιηχέναι Π --- 30 δεδοκέ- 

ναιῇ --- 21 μεγαλοφρονοῦντας Λ86 οἵ, ΧΥ̓́ΤῚ 78 -- 32 εἰ περὶ Γ ρΓ., βἰπεῖν περὶ ΘΟΥΥ. 3 --- 

86, 950 ἑαυτῶν Λῆ ς -- ὨΤ ἤδη καὶ) καὶ οη. Λῆ ς --- δυναστευόντων Λῆς -- 

28 ἀπολλυμένους Λῆἢ ς (οἱ. οοττ, Ὗ΄ 0.) --- ἔφευγον Λ ῥγ., ΘΟΥΤ, τά. 
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μαῦσιν, ὅσοι περὶ μὲν τὰ τῶν πολιτῶν δίχαιο: τυγχάνουσιν ὄντες, ἄλλοθεν 

δέ ποϑεν αὐτοῖς ἐπορίσαντο τὰς ἡδονάς, ἀλλὰ βουλόμενος ἅμα μὲν 

ἐμαυτὸν ὡς πορρωτάτω ποιῆσαι τῶν τοιούτων ὑποψιῶν, ἅμα δὲ παρά- 
ΧΙϑι δείγμα χαταστῇσαι τὸν τρόπον τὸν ἐμαυτοῦ τοῖς ἄλλοις πολίταις, γιγνώσχων 

Χϑ0 ὅτι φιλεῖ τὸ πλῆϑος ἐν τούτοις τοῖς ἐπιτηδεύμασιν τὸν βίον διάγειν, ἐν 

ΧΙ. 

ΣΙ8ι 

οἷς ἂν τοὺς ἄρχοντας τοὺς αὑτῶν ὁρῶσιν διατρίβοντας. ἔπειτα καὶ 
προσήχειν ἡγησάμην τοσούτῳ τοὺς βασιλεῖς βελτίους εἶνα: τῶν ἰδιωτῶν, 

ὅσῳ περ καὶ τὰς τιμὰς μείζους αὐτῶν ἔχουσιν, χαὶ δεινὰ ποιεῖν, ὅσοι 
τοὺς μὲν ἄλλους χοσμίως ζὴν ἀναγκάζουσιν, αὐτοὶ δ᾽ αὑτοὺς μὴ σωφρονε- 

στέρους τῶν ἀρχομένων παρέχουσιν. πρὸς δὲ τούτοις τῶν μὲν ἄλλων ἢ 
πράξεων ἑώρων ἐγχρατεῖς τοὺς πολλοὺς γιγνομένους, τῶν δ᾽ ἐπιϑυμιῶν 

τῶν περὶ τοὺς παῖδας χαὶ τὰς γυναῖχας χαὶ τοὺς βελτίστους ἡττωμένους᾽ 
ἐβουλήϑην οὖν ἐν τούτοις ἐμαυτὸν ἐπιδεῖξαι καρτερεῖν δυνάμενον, ἐν οἷς 

ἔμελλον οὐ μόνον τῶν ἄλλων διοίσειν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπ᾽ ἀρετῇ ᾿ μέγα 
40 φρονούντων. ἔτι δὲ καὶ τῶν τοιούτων πολλὴν χαχίαν κατεγίγνωσχον, 

[}} 

ὅσοι γυναῖχας λαβόντες χαὶ χοινωνίαν ποιησάμενοι παντὸς τοῦ βίου μὴ 

στέργουσιν, οἷς ἔπραξαν, ἀλλὰ ταῖς αὑτῶν ἡδοναῖς λυποῦσιν ταύτας, ὑφ᾽ 

ὧν αὐτοὶ μηδὲν ἀξιοῦσι λυπεῖσϑαι, χαὶ περὶ μὲν ἄλλας τινὰς χοινωνίας 

ἐπιεικεῖς σφᾶς αὐτοὺς παρέχουσιν, ἐν δὲ ταῖς πρὸς τὰς γυναῖχας ἔξα- 

μαρτάνουσιν᾽ ἃς ἔδει τοσούτῳ μάλλον διαφυλάττειν, ὅσῳ περ οἰχειότεραι 

χαὶ μείζους οὖσαι τῶν ἄλλων τυγχάνουσιν. εἶτα λανϑάνουσιν ἔνδον ἐν 
τοῖς βασιλείοις στάσεις καὶ διαφορὰς αὑτοῖς ἐγκαταλείποντες. χαίτοι 
χρὴ τοὺς ὀρθῶς βασιλεύοντας μὴ μόνον τὰς πόλεις ἐν ὁμονοίᾳ πειρᾶ- 

σϑαι διάγειν, ὧν ἂν ἄρχωσιν, ἀλλὰ χαὶ τοὺς οἴχους τοὺς ἰδίους καὶ τοὺς 

τόπους, ἐν οἷς ἂν χατοιχῶσιν᾽ ἅπαντα γὰρ ταῦτα σωφροσύνης ἔργα καὶ 
43 διχαιοσύνης ἐστίν. οὐ τὴν αὐτὴν δὲ γνώμην ἔσχον οὐδὲ περὶ τῆς παιδο- 

ποιίας τοῖς πλείστοις τῶν βασιλέων, οὐδ᾽ ᾧήϑην δεῖν τοὺς μὲν ἐχ ταπεινο- 
τέρας ποιήσασθαι τῶν παίδων, τοὺς δ᾽ ἐκ σεμνοτέρας, οὐδὲ τοὺς μὲν 

νόϑους αὐτῶν, τοὺς δὲ γνησίους καταλιπεῖν, ἀλλὰ πάντας ἔχειν τὴν αὐτὴν 

φύσιν χαὶ πρὸς πατρὸς χαὶ πρὸς μητρὸς ἀνενεγχεῖν τῶν μὲν ϑνητῶν 

εἰς Εὐαγόραν τὸν πατέρα, τῶν δ᾽ ἡμιϑέων εἰς Αἰακίδας, τῶν δὲ ϑεῶν 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒ] ὶ 81.. ἃ δέ ὁπι. ΔΛ ρτ., 8. ν. διά. 2 --- ἑαυτοῖς ΛΠ ς -- Θ 

ἑαυτῶν ΛΗς --- διατρίβοντας Γ ῬΥ., γρ. ἐνόντας ἰῃ τηρ. ὃ -- 38, 1 βασιλέας ΛΠ δἀϊ. 

οχο. Β5. οἵ, δὰ ΧΊΙ -- ὶ 89.. 11] (καὶ) τοὺς πολλοὺς Λ ς Β., καὶ πολλοὺς Π -- γίγνο 

ἴῃ ἴηδ ρδᾷᾳ. ΓΡτ., μένους ἱπὶ ἰΏΓ6 7. πὴρ. δὰ. 1. --- 18 ἠβουλήϑην ΛΠ ς )ο. Βδ. ΒΙ. -- 

8 40. 11 στέργωσιν Π ς δηΐθ 1,. --- 18 κοινωνίας τινὰς φΟἸ]ου. Π ς --- 90 παρ Γι... 

περ ΟΟΥΓ. 2 --- 31 οὖναι] εἶναι Π --- τυγχάνουσι τῶν ἄλλων (0]1ος, ΛΠ 5 0, -- 41. 

εἶτα (καὶ) ΛΠ ςθο. --- 923 (αὐτοῖς ἡτοῖς ΛΠ ς --- ἑαυτοῖς Λ Π-ς-Ξ --- 24 τοὺς ἰδίους οἴχους 

ΟΟἸ]ος. Λῆς -- ἢ 43, 39 πάντα Γρτ., σ διά, 4 --- 81 πατέρα (τὸν ἐμόν) ΛΠ ς Β, 

[2] 

“ ς 

ϑ τος 

».}} 
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ἃ εἰς Δία, καὶ μηδένα τῶν ἐξ ἐμοῦ γενομένων ἀποστερηϑῆναι ταύτης τῆς 
εὐγενείας. 

(.«΄.) Πολλῶν δέ με προτρεπόντων ἐμμένειν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν τούτοις, 43 
οὖχ ἥκιστα κἀκεῖνο παρεχάλεσεν, ὅτ: τῆς μὲν ἀνδρείας καὶ τῆς δεινότητος 
χαὶ τῶν ἄλλων τῶν εὐδοκιμούντων ἑώρων καὶ τῶν κακῶν ἀνδρῶν πολλοὺς 
μετέχοντας, τὴν δὲ δικαιοσύνην καὶ σωφροσύνην ἴδια χτήματα τῶν καλῶν 
χἀγαϑῶν ὄντα. χάλλιστον οὖν ὑπέλαβον, εἴ τις δύναιτο ταύταις ταῖς ἀρεταῖς χι 

προέχειν τῶν ἄλλων, ὧν οὐδὲν μέρος τοῖς πονηροῖς μέτεστιν, ἀλλὰ γνησιώταται ΡΎΠ10 

χαὶ βεβαιότατα: χαὶ μεγίστων ἐπαίνων ἄξια: τυγχάνουσιν οὖσαι. τούτων ἕνεχα 4 
χαὶ ταῦτα διανοηϑεὶς περιττοτέρως τῶν ἄλλων ἤσχησα τὴν σωφροσύνην, καὶ 

80 προειλόμην τῶν ἡδονῶν οὐ τὰς || ἐπὶ τοῖς ἔργοις τοῖς μηδεμίαν τιμὴν ἔχουδιν, 
ἀλλὰ τὰς ἐπὶ ταῖς δόξαις ταῖς δι᾽ ἀνδραγαϑίαν γιγνομέναις. χρὴ δὲ 
δοκιμάζειν τὰς ἀρετὰς οὐχ ἐν ταῖς αὐταῖς ἰδέαις ἁπάσας, ἀλλὰ τὴν μὲν 

διχαιοσύνην ἐν ταῖς ἀπορίαις, τὴν δὲ σωφροσύνην ἐν ταῖς δυναστείαις, 

τὴν δ᾽ ἐγχράτειαν ἐν ταῖς τῶν νεωτέρων ἡλικίαις. ἐγὼ τοίνυν ἐν πᾶσι 46 

τοῖς χαιροῖς φανήσομαι πεῖραν τῆς ἐμαυτοῦ φύσεως δεδωχώς. ἐνδεὴς 
μέν γε χρημάτων καταλειφϑεὶς οὕτω δίκαιον ἐμαυτὸν παρέσχον, ὥστε 
μηδένα λυπῆσαι τῶν πολιτῶν" λαβὼν δ᾽ ἐξουσίαν, ὥστε ποιεῖν ὅ τι ἂν 
βούλωμαι, σωφρονέστερος τῶν ἰδιωτῶν ἐγενόμην" τούτων δ᾽ ἀμφοτέρων 

30 ἐχράτησα ταύτην ἔχων τὴν ἡλιχίαν, ἐν ἢ τοὺς πλείστους ἂν εὕροιμεν 
πλεῖστα περὶ τὰς πράξεις ἐξαμαρτάνοντας. καὶ ταῦτ᾽ ἐν ἑτέροις μὲν 46 
ἴσως ἂν ὥκνουν εἰπεῖν, οὐχ ὡς οὐ φιλοτιμούμενος ἐπὶ τοῖς πεπραγμένοις, 

ἀλλ᾽ ὡς οὐχ ἂν πιστευϑεὶς ἐχ τῶν λεγομένων᾽ ὑμεῖς δ᾽ αὐτοί μοι μάρ- 
τυρές ἐστε πάντων τῶν εἰρημένων. ἄξιον μὲν οὖν καὶ τοὺς φύσει: κοσιίους 

35 ὄντας ἐπαινεῖν χαὶ ϑαυμάζειν, ἔτι δὲ μᾶλλον καὶ τοὺς μετὰ λογισμοῦ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ 8 44. χρὴ δὲ δοχιμάζειν. .. ἡλικίαις Οτίο ΥἹΙ 14. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΟΒ] 1 ἀποστερηϑῆναι Γ᾽ ρΓ., γρ. ἀπολελεῖφϑαι ἴῃ πιμ. ὅ --- ὃ 38, 

ἃ ἥκιστά {με} Δργτ, ΠΞ ἢο., μάλιστα Δ; ἰπς. --- ὃ καχῶν] καλῶν Γ ῥΓ., σοττ, 5 -- 
0 τὴν δὲ σωφροσύνην καὶ {τὴν} δικαιοσύνην σοἸ]οο. ΛΠ ς ΠΟ. (Ἤν. Β8. δὰ ΑΥὙϑορ. μ. 398 

(ἀρρϑῃᾷ.) --- 8 προσέχειν Γ μῖ.. σοττ, ὅ οἵ. βέτ. ΙἿ ᾿. 838, προσέχειν {τὸν νοῦν») ΛΠ ξ -- 
τῶν ἄλλων (ἀφελόμενος) Λ 5 ἀηΐο (δἰ, τῶν ἄλλων (ἀφέμενος) ΠΟ, 60}}. ὁΡ. ΗΠ 19 .--. 

μηδὲν ΛΠ ς -- Οἀλλὰ {καῖ ΛΠ ς-ς: Τογί, ἀλλ᾽ αἰ} -- 8ὶ 44. 10 καὶ οῃ. ΛΠ ε 

αηΐο Α. (Δρροηᾶὰ.) -- περιττότερον Λῆ ς -- σωφροσύνην καὶ { τὴν δικαιοσύνην 

χαὶ ταύτας) Λῆς 88. δὰ Αὐϑομ, μ. 868 00}}. ΧΧῚ 12, βορὰ οἵ, 58ι:. ΚΒ μ. 45 Το. 

ΧΥΠ 68, ΧΧΕ 38 -- ΞΕ1Ὶ ἔργοις μηδεμίαν τιμὴν ἐχούσας Λῆς --- 18 ἐν ταῖς ἰδέαις 

ταῖς αὑταῖς ΟΥγΐο, ῥτοῦ, Κοὶ! ΑἹ. 84 --- ἀπάσαις Λ --- 15 δὲ καρτερίαν ΛΠ Οτο ς -- 

τῶν νέων Οτίο -- ὶ 45, ἅπασι ΛΗ ς --- [6 καιροῖς ( τούτοις ) Δ ς θ0. οὗ δέν. ΠῚ ν. 571 
-- 11 μέν γε ἴγ, Β. ΒΒ, ΒΙ. οἵ. δέν. ΚΒ μ.. 1 Ετο θοΥροτ- ΟΡ Θ᾽ νυ. 846] γε οἵη. 
Γι. ϑαῦρρε 100. μΡ. 18, μὲν γὰρ Λἢ ς θά. Β8. -- οὕτως Γ οἵ. μὲ Χὶ 8 --- 2] πλεῖστα] 

μάλιστα Λῆἢ ς ἢο. Β]. 864 οὗ, δ 51 -- β 46. 95 τοὺς καὶ μετὰ σο!ος. ΛΠ ς Β8. ΒΙ. 

βοὰ οἵ, δέγ. [Ν᾽ ν. 880 Κ'. ῥ. 869. 

νυ 

- 

- ς 
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47 τοιούτους ὄντας᾽ οἱ μὲν γὰρ τύχῃ καὶ μὴ γνώμῃ σωφρονοῦντες τυχὸν 
ἂν χαὶ μεταπεισθϑεῖεν᾽ οἱ δὲ πρὸς τῷ πεφυχέναι καὶ διεγνωχότες, ὅτι 
μέγιστόν ἐστι τῶν ἀγαϑῶν ἀρετή, δῆλον ὅτι πάντα τὸν βίον ἐν ταύτῃ ἃ 

τῇ τάξει διαμενοῦσιν. διὰ τοῦτο δὲ πλείους ἐποιησάμην τοὺς λόγους χαὶ 
περὶ ἐμαυτοῦ καὶ περὶ τῶν ἄλλων τῶν προειρημένων, ἵνα μηδεμίαν ὑπολίπω 5 
πρόφασιν, ὡς οὐ δεῖ ποιεῖν ὑμᾶς ἑχόντας χαὶ προϑύμως, ἅττ᾽ ἂν ἐγὼ 

συμβουλεύσω καὶ προστάξω. 
([΄.) Φημὶ δὲ χρῆναι πράττειν ἕκαστον ὑμῶν, ἐφ᾽ οἷς ἐφέστηχεν, 

ἐπιμελῶς χαὶ δικαίως καϑ᾽ ὁπότερον γὰρ ἂν ἐλλίπητέ τι τούτων, ἀνάγχη 
χαχῶς σχεῖν ταύτῃ τὰς πράξεις. μηδενὸς ὀλιγωρεῖτε μηδὲ καταφρονεῖτε ἕ, 

τῶν προστεταγμένων, ὑπολαμβάνοντες ὡς οὐ παρὰ τοῦτ᾽ ἐστίν, ἀλλ᾽ ὡς 
παρ᾽ ἕχαστον τῶν μερῶν ἢ χαλῶς ἢ χακῶς τὸ σύμπαν ἕξον, οὕτω 

49 σπουδάζετε περὶ αὐτῶν. [[ κήδεσϑε μηδὲν ἧττον τῶν ἐμῶν ἢ τῶν ὁμετέ- 87 

ρὼν αὐτῶν, καὶ μὴ νομίζετε μιχρὸν ἀγαϑὸν εἶναι τὰς τιμάς, ἃς ἔχουσιν 
οἱ καλῶς τῶν ἡμετέρων ἐπιστατοῦντες. ἀπέχεσϑε τῶν ἀλλοτρίων, ἵν᾽ 15 
ἀσφαλέστερον τοὺς οἴχους τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν χεχτῆσϑε. τοιούτους 
εἶναι χρὴ περὶ τοὺς ἄλλους, οἷόν περ ἐμὲ περὶ ὑμᾶς ἀξιοῦτε γίγνεσϑαι. 

Μὴ σπεύδετε πλουτεῖν μᾶλλον ἢ χρηστοὶ δοχεῖν εἶναι, γιγνώσχοντες 
ὅτι χαὶ τῶν Ἑλλήνων χαὶ τῶν βαρβάρων οἱ μεγίστας ἐπ᾽ ἀρετῇ δόξας ὃ 
ἔχοντες πλείστων ἀγαθῶν δεσπόται χαϑίστανται. τοὺς χρηματισμοὺς 2 
τοὺς παρὰ τὸ δίκαιον γιγνομένους ἡγεῖσϑε μὴ πλοῦτον ἀλλὰ κίνδυνον 
ποιήσειν. μὴ τὸ μὲν λαβεῖν κέρδος εἶναι νομίζετε, τὸ δ᾽ ἀναλῶσαι ζημίαν" 
οὐδέτερον γὰρ τούτων ἀεὶ τὴν αὐτὴν ἔχει δύναμιν, ἀλλ᾽ ὁπότερον ἂν 

δ] ἐν χαιρῷ χαὶ μετ᾽ ἀρετῆς γίγνηται, τοῦτ᾽ ὠφελεῖ τοὺς ποιοῦντας. μηδὲ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 50. μὴ σπεύδετε. .. κίνδυνον ποιήσθιν "Ἔχο, ΡΑΙ8. 68 --- 
τοὺς χρηματισμοὺς... ποιοῦντας δίοῦ. 94,14 Μ, 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΒ) ὶ 47. 1 γὰρ οἱ. Γ ρΥ., 8. ν᾿ δά. 9 --- 4 διαμενοῦσιν ἔς 

84. 6χο. ἴ,. Β. ΟἿΑ Χ 19, ΧΥ͂Ι 69, ΧΧῚ 250] διαμένουσιν Γ ρΥ. ΛΠ ΝΜ. ΑἸὰ. 1..ὄ Β. (ἀρροηά.) 

-- 5 ὑπολείπω Λ, λίπω Π --- α ἑκόντως Γ --- Ἴ προστάξω καὶ συμβουλεύσω οοἸίος. ΛΠ ς 

Ὧο. 864 οἴ, δ 18 -- βὶ 48, 8 δὲ] δὴ ΛΠ ς 5θὰ οἵ. ΕΥΟ θ χ γ- ΟΘΌΘ ΘΓ ᾿. 972 -- 
χρῆναι οἴῃ. Λς δηΐο Ο,, πράττειν χρῆναι ΟΟἸ]οο. Π -- 9 ἐλλίπητέ τι Δι 4 οὗὉἁ ΥἹ1 18 πε 
λίπητέ τι Π] ἐλλείπητε Γ᾽ Β. ΒΚ. Ξε οἵ. ΧΧ 8ὅ, ἐλλίπητε Λ ργΥ, Β5. ΒΙ. {τι ἰὨΟΥ λι-πη-το- 
του-τῶν 80.186 ἰπίδγοί ἢ) --- 10 ταύτῃ καχῶς ἔχειν τὰς Λῆς --- μηδενὸς (οὗν) Λῆ ς 

Β, Β8. βθα οἵ, ὃ 49 --- 11 παρὰ ταῦτ᾽ Λῆς -- 12 ἐξοῖν Γ τ., ἐξ ὧν ΘΟΥΓ. ῶ' -- ἕξον 

τὸ σύμπαν ΟΟ]]ος. ΛΠ ς θο. --- οὕτως Γ βορὰ οἵ. δὰ Χ 85 -- ὶ 49. 18 (καὶ) κήδεσθε 

ΛΠΕοχο. Α.Ο., -- 14. νομίζητε Λ --- 17 ἄλλους Λρτ., ἄλλους (ὑμᾶς) ΔΛ, ἴῃ ν. 

ς Β. Β9. 86 οἵ. Κ'. Ρ. 814 --- γενέσθαι Γ μ., οοττ, 3] γίνεσϑε Λ, γένεσθε Π -- 8 δῦ. 
18 εἶναι δοκεῖν Ο0]100, ΕΧΟΡΑτίβ. --- 19 μεγίστην... , δόξαν ΕχΟΡΑτΓίβ. --- 23 ἔχειν 

ΓΆΡ ΓΟ Υ οτᾶ8. -- ὁπότερον ἴῃ γτα8. ἰο([ἃ. ||, -- 34 ὠφελήσει ΛΗ ς. 
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πρὸς ἕν χαλεπῶς ἔχετε τῶν ὑπ᾽ ἐμοῦ προσταττομένων ὅσοι γὰρ ἂν 
ὑμῶν περὶ πλεῖστα τῶν ἐμῶν χρησίμους αὑτοὺς παράσχωσιν, οὗτοι 
πλεῖστα τοὺς οἴκους τοὺς αὑτῶν ὠφελήσουσιν. 

Ὅ τι ἂν ὑμῶν ἔχαστος αὐτὸς αὑτῷ τύχῃ συνειδώς, ἡγείσϑω μηδ᾽ χι 35 
5 ἐμὲ λήσειν, ἀλλ᾽ ἐὰν χαὶ τὸ σῶμα μὴ παρῇ, τὴν διάνοιαν τὴν ἐμὴν 
ἃ οἰέσϑω τοῖς γιγνομένοις παρεστάναι᾽ ταύτην γὰρ τὴν γνώμην ἔχοντες 

σωφρονέστερον βουλεύσεσθε περὶ ἁπάντων. μηδὲν ἀποχρύπτεσϑε μήϑ᾽ δ8 
ὧν χέχτησϑε μήϑ᾽ ὧν ποιεῖτε μήϑ᾽ ὧν μέλλετε πράττειν, εἰδότες ὅτι 
περὶ τὰ χεχρυμμένα τῶν πραγμάτων ἀναγχαῖόν ἐστιν πολλοὺς φόβους 

τὸ γίγνεσθαι. μὴ τεχνικῶς ζητεῖτε πολιτεύεσθαι μηδ᾽ ἀφανῶς, ἀλλ᾽ οὕτως 
ἁπλῶς χαὶ φανερῶς, ὥστε μηδ᾽ ἄν τις βούληται ῥάδιον ὑμᾶς εἶναι 

ὁ διαβαλεῖν. δοχιμάζετε τὰς πράξεις, καὶ νομίζετε πονηρὰς μέν, ἃς 

πράττοντες λανθάνειν ἐμὲ βούλεσθε, χρηστὰς δέ, περὶ ὧν ἐγὼ μέλλω 
πυϑόμενος βελτίους ὑμᾶς νομιεῖν. μὴ κατασιωπᾶτ᾽ ἄν τινας ὁρᾶτε περὶ δδ 

ιὸ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμὴν πονηροὺς ὄντας, ἀλλ᾽ ἐξελέγχετε, χαὶ νομίζετε 
τῆς αὐτῆς ζημίας ἀξίους εἶναι τοὺς συγχρύπτοντας τοῖς ἁμαρτάνουσιν. 

88. ᾿ εὐτυχεῖν νομίζετε μὴ τοὺς λανθάνοντας, ἐάν τι χαχὸν ποιήσωσιν, ἀλλὰ 
τοὺς μηδὲν ἐξαμαρτάνοντας᾽ τοὺς μὲν γὰρ εἰκὸς τοιαῦτα παϑεῖν, οἷά 
περ αὐτοὶ ποιοῦσιν, τοὺς δὲ χάριν ἀπολαβεῖν, ἧς ἄξιοι τυγχάνουσιν ὄντες. 

0 ἑταιρείας μὴ ποιεῖσϑε μηδὲ συνόδους ἄνευ τῆς ἐμῆς γνώμης αἱ γὰρ δέ 
τοιαῦται συστάσεις ἐν μὲν ταῖς ἄλλαις πολιτείαις πλεονεχτοῦσιν, ἐν δὲ 

ταῖς μοναρχίαις χινδυνεύουσιν. μὴ μόνον ἀπέχεσϑε τῶν ἁμαρτημάτων 
υ ἀλλὰ καὶ τῶν ἐπιτηδευμάτων τῶν τοιούτων, ἐν οἷς ἀναγχαῖόν ἐστιν ὑποψίαν 

ἐγγίγνεσϑαι. 

2 (γ΄) Τὴν ἐμὴν φιλίαν ἀσφαλεστάτην καὶ βεβαιοτάτην εἶναι 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 5). μηδὲν ἀποχρύπτεσθε. .. γίγνεσθα: δίο". 34, 10Ν -- 
ὃ ὃ8. μὴ κατασιωπᾶτ᾽ χτέ. εὖ, ΟΠδτοπάδα 1θ168 ἃ}. ϑίοῦ. 44, 40 (ρ. 182, 235) Μ. 

ΔΡΡΑΒΑΤΌΞῚ ὶ δ΄. 1 πραττομένων Λ -- ὃ ἑαυτῶν ΛΗῆς --- ὃ ἀλλὰ κἄν τὸ 

ΛΟ, ἢο. Β8. --- σῶμα ( τοὐμὸν ) μὴ παρῇ, τήν (γε) Λος Β, ΒΒ. --- σωφρονέστερον {δν) 

Λῆς --- βουλεύσεσϑε Λε. 8[. Α., βουλεύσησϑε Λ,, βουλεύσοισϑε Π --- ψπάντων) αὑτῶν 
Λῆς -- ἃ δὅ8, μήϑ᾽ ὧν κέχτησϑε οηι. Π --- 9 περὶ τὰ {πράγματα ) Π ῥὑγτ,, πράγματα 

ΘΧΡΌΩχ. οἱ ἱπάμπχ. ᾿ --- 11 εἶναι ὑμᾶς (}..) οοἸϊος. ΛΠ ς ἢο. -- 12 διαβάλλειν Λῆ ς 

-- ας Γ τ., οὔσας 5. ν. 3, ἃς ἰῃ ΓΒ. ΟΟΥΤ, 4] ἃς (ἂν) Λῆ ς --- 18 ἐμὲ βούλησϑε λανθάνειν 

ΛΠΗς --- ὧν (ἄν  Λῆ ς .-- μέλλω οπι. Λ --- 14 ἡμᾶς ΓρΓ., σοΥΓ. 4 -- ὅδ, ἐὰν 

ΛΠ .-ςΒ. (εἴ. Μομαίβθογ) --᾿ 15 νόμιζε Γ μτ., ΘΟΟΥΓ. 3. --- ΙῸ εἶναι ζημίας ἀξίους 

ΟΟἸϊος. ΛΠ ς ἢο. --- ἐξαμαρτάνουσιν ἡ Π ς ΠΟ. ---- [1 εὐτυχεῖς Λῆς -- 8 δέ. 20 

ἔταιρττας ΓῬΥ.» βί ἰῃ τΆ8. σοσγ, 9] ἑταιρίας Λῆ ς οχο. δῖ. Α. -- ποιεῖτε Λῆ ς --- μηδὲ) 

μήτε λο -- 38 τῶν τοιούτων] τῶν ομ. Π --- 34 γίνεσθαι ΛΠ ς 5εὰ οὗ, δὰ τὶ ὅ εὐ ΥΠ| 2. 
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ὅδ νομίζετε. διαφυλάττετε τὴν παροῦσαν χατάστασιν, καὶ μηδεμιᾶς ἐπιϑὺυ» 
μεῖτε μεταβολῆς, εἰδότες ὅτι διὰ τὰς ταραχὰς ἀναγχαῖόν ἐστιν χαὶ τὰς 

πόλεις ἀπόλλυσθαι καὶ τοὺς οἴχους τοὺς ἰδίους ἀναστάτους γίγνεσθαι. 

μὴ μόνον τὰς φύσεις αἰτίας νομίζετε τοῦ χαλεποὺς ἢ πραοτέρους εἶναι: ἐ 

τοὺς τυράννους, ἀλλὰ καὶ τὸν τρόπον τὸν τῶν πολιτῶν᾽ πολλοὶ γὰρ ἤδη 5 
διὰ τὴν τῶν ἀρχομένων χαχίαν τραχύτερον ἢ χατὰ τὴν αὑτῶν γνώμην 

δδ ἄρχειν ἠναγχάσϑησαν. ϑαρρεῖτε μὴ μᾶλλον διὰ τὴν πραότητα τὴν 
ἐμὴν ἢ διὰ τὴν ὑμετέραν αὐτῶν ἀρετήν. τὴν ἐμὴν ἀσφάλειαν ἄδειαν 
ὑμῖν αὐτοῖς εἶναι νομίζετε᾽΄ καλῶς γὰρ τῶν περὶ ἐμὲ χαϑεστώτων, τὸν 
αὐτὸν τρόπον καὶ τὰ περὶ ὑμᾶς ἕξει. ταπεινοὺς μὲν εἶνα: χρὴ πρὸς ἃ 

χϑὸ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμήν, ἐμμένοντας τοῖς ἔϑεσιν καὶ διαφυλάττοντας τοὺς 
γόμους τοὺς βασιλικούς, λαμπροὺς δ᾽ ἐν ταῖς ὑπὲρ τῆς πόλεως λῃτουρ- 

γίαις χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ὑπ᾽ ἐμοῦ προσταττομένοις. 

81 Προτρέπετε τοὺς νεωτέρους ἐπ᾽ ἀρετήν, μὴ μόνον παραινοῦντες ἀλλὰ 

χαὶ περὶ τὰς πράξεις ὑποδεικνύοντες αὐτοῖς, οἵους εἶναι χρὴ τοὺς ἄνδρας ι΄ 

τοὺς ἀγαϑούς. διδάσχετε τοὺς παῖδας τοὺς ὑμετέρους αὐτῶν πειϑαρχεῖν, ὁ 

ΧΧΙ0 χαὶ περὶ τὴν παίδευσιν τὴν εἰρημένην διδάσχετ᾽ αὐτοὺς ὡς μάλιστα 
διατρίβειν᾽ ἣν γὰρ καλῶς ἄρχεσϑα: μάϑωσιν, πολλῶν ἄρχειν δυνήσονται, 

χαὶ πιστοὶ μὲν ὄντες χαὶ δίχαιοι μεϑέξουσι τῶν ἡμετέρων ἀγαϑῶν, χαχοὶ 
ὅδ δὲ γενόμενοι χινδυνεύσουσιν περὶ τῶν ὑπαρχόντων. [| μέγιστον ἡγεῖσϑε 

χαὶ διχαιότατον τοῖς παισὶ πλοῦτον παραδώσειν, ἣν αὐτοῖς δύνησϑε 

τὴν ἡμετέραν εὔνοιαν καταλιπεῖν. 

καὶ ε 

58 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] 8 85. μὴ μόνον τὰς... ἠναγκάσθησαν ΒίοὈ. 47,18 Μ, 

ΑΡΡΑΒΑΤΌΞΒΊ 8 δῦ. 1 (καὶ) διαφυλάττετε Λ Π ς -- ὃ { τοιαύτας ) ταραχὰς 

Λῆς --- μόνον (δὲν 8510]}. --- αἰτίας] αὑτὰς Βιοῦ. --- νόμιζε Π --- πραοτέρους Γ᾽ ΒαΙΓΟΥ 
(Ὀιἀοἱ,) εἴ. ϑοῃη. δὰ Πριηοη. ὃ 46] πράους ΛΠ δίον, φαα. οἵ. Β8. αὶ Ατϑορ. Ρ. 194 

-- ἢ τὸν τῶν Γ δίοῦ.] τὸν οἢ!. ΛΠ ς -- 6 τὴν χαχίαν τὴν τῶν ἀρχομένων 8510}. --- 
ἑαυτῶν Λῆς --.- ἃ δῦ. 1 διὰ τὴν ἐμὴν μᾶλλον πραότητα Π01]1ος. ΛΠ ς Πο, --- 9 ὑμῖν αὐτοῖς] 

ἑαυτοῖς ΛΠ ς 804 οἵ, Πγτοῦ Ρ. ὃ --ὀ 10 περὶ ὑμᾶς { αὐτοὺς ) Λ ς οἵ, ὈΥτοῦ ρ. 28 ἡ. 

ὑπὲρ ἡμᾶς ( αὐτοὺς ) (1. Π -- 11 ἔϑεσιν ΓΒ, ΒΒ8.] ἤϑεσι ΛΠ ς Β8. (Ρ. ΧΧΙΧΣ 4. 01]. 

ΧΙΝ 182, ΧΥΤῚ 102, ΧΧΙ 191, 212. 350) Β].; βρὰ ἔϑος. , νόμος σοπίυποίϑ οἰἴδηι 

ΧΙΡΝ δδ -- ΧΧΙῚ 108 οἵ, ΧΙΝ 483. ΧΥΠ9Ι, ΧΙΧ 200 -- 12 ἔν {τὲ} ΛΠ - Πο. Β]. 56 εἴ 
Δ Υ͂Ι 19 --- λειτουργίας οοὐά, οἰ, --- 8ὶ δ, 18 ὑποδειχνύντες ΛΠ ς Β. 56ἀ εἴ. Βαϊ(δΓ 

ἃν}. Βτϑιηΐ μ. 202,8 (0}1. ΧΧῚ 89, 89, 106 -- ὁποίους Λῆς --- 16 πειϑαρχεῖν Γ οἵ. 

ΧΙΝ 108] βασιλεύεσθαι: ΛΠ οἀὰ. --- 1 περὶ] πρὸς Π --- τὴν εἰρημένην] τὴν τοιαύτην 
ΛΔ], Ὁ, Β. Β8., τῆς τοιαύτης ἀρετῆς Π ς δία ἷ,. -- διδάσχετ᾽ Γ οἵ. ργαρίαϊ. ὁ. {ΠΠ] 
ἐϑίζετε ΛΠ αά. (οχ ΧΧΙ 210) --- 18 ἐὰάνλῆς -- καλῶς οα!. Δῆ ς -- πολλῶν] 

πολλῶ (μᾶλλον) Λῆς --- αὶ δ8, 21 τοῖς παισὶ καὶ βεβαιότατον οΟἸ1ος, Λἢ ς Βι(ἀρρΡθῃᾷ.) -- 

ῥὰν ΛΗ ς --- 22 καταλιπεῖν Γ, ΛΠ ς οἵ, αὶ 89 οἱ 42, Υ' 88, ΥἹ 82, ΥΠΙ 11,48, ΙΧ 48, 
ΧΙ δὲ, 86, 81, ΧΙ 43, ΧΙΠΠῚ 85, ΧΥΤῚ 5] καταλειπειν Γ ΡΓ. Β, 54. 
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᾿Αϑλιωτάτους ἡγεῖσθε χαὶ δυστυχεστάτους, ὅσοι περὶ τοὺς πι- 

στεύοντας ἄπιστοι γεγόνασιν" ἀγάγχη γὰρ τοὺς τοιούτους ἀϑύμως ἔχοντας, 
χαὶ φοβουμένους ἅπαντα, χαὶ μηδὲν μᾶλλον πιστεύοντας τοῖς φίλοις ἢ 

τοῖς ἐχϑροῖς τὸν ἐπίλοιπον χρόνον διάγειν. ζηλοῦτε μὴ τοὺς τὰ πλεῖστα δ9 
χεχτημένους, ἀλλὰ τοὺς μηδὲν χαχὸν σφίσιν αὐτοῖς συνειδότας" μετὰ 
γὰρ τοιαύτης ψυχῆς ἥδιστ᾽ ἄν τις δύναιτο τὸν βίον διαγαγεῖν. μὴ τὴν 
χαχίαν οἴεσϑε δύνασθαι μὲν πλείω τῆς ἀρετὴς ὠφελεῖν, τὸ δ᾽ ὄνομα χν 3 

δυσχερέστερον ἔχειν, ἀλλ᾽ οἵων περ ὀνομάτων ἕχαστον τῶν πραγμάτων 
τετύχηχεν, τοιαύτας ἡγεῖσθε καὶ τὰς δυνάμεις αὐτῶν εἶναι. 

Μὴ φϑονεῖτε τοῖς παρ᾽ ἐμοὶ πρωτεύουσιν ἀλλ᾽ ἁμιλλᾶσϑε, χαὶ 60 
πειρᾶσϑε χρηστοὺς ὑμᾶς αὐτοὺς παρέχοντες ἐξισοῦσϑαι τοῖς προέχουσιν. 
φιλεῖν οἴεσϑε δεῖν χαὶ τιμᾶν οὔσπερ ἂν χαὶ ὁ βασιλεύς, ἵνα καὶ παρ᾽ 

ἐμοῦ τυγχάνητε τῶν αὐτῶν τούτων. οἷα περὶ παρόντος μου λέγετε, 

τοιαῦτα χαὶ περὶ ἀπόντος φρονεῖτε. τὴν εὔνοιαν τὴν πρὸς ἡμᾶς ἐν 61 
ι5 τοῖς ἔργοις ἐνδείχνυσϑε μᾶλλον ἢ ἐν τοῖς λόγοις. ἃ πάσχοντες ὑφ᾽ 

ἑτέρων ὀργίζεσϑε, ταῦτα τοὺς ἄλλους μὴ ποιεῖτε. περὶ ὧν ἂν ἐν τοῖς 

ἃ λόγοις χατηγορῆτε, μηδὲν τούτων ἐν τοῖς ἔργοις ἐπιτηδεύετε. τοιαῦτα χ ι1 
προσδοχᾶτε πράξειν, οἱ᾽ ἂν περὶ ἡμῶν διανοῆσϑε. μὴ μόνον ἐπαινεῖτε 

τοὺς ἀγαϑούς, ἀλλὰ χαὶ μιμεῖσϑε. τοὺς λόγους τοὺς ἐμοὺς νόμους εἶναι 68 
0 νομίζοντες πειρᾶσϑε τούτοις ἐμμένειν, εἰδότες ὅτι τοῖς μάλιστα ποιοῦσιν 

οἷ 

" 

ΟΦ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ἃ; 88. ἀϑύμως ῬοΟΙὰχ 1280, οἷ, ΙΒΟοοΥ, 11 600, ΧΙΥ͂ 44,98 -- 

8 59, ζηλοῦτε μὴ .. . διαγαγεῖν Ξ[ΟὉ. 24, 16 Η ((οΥρ.Ρατίβ, δθδ, ΕἸοτ. Μοη. 111) --- 
μὴ τὴν χαχίαν. .. αὐτῶν εἶναι δ΄), 1,69 Η --- ὃὶ Θ0. μὴ φϑονεῖτε, .. προέχουσιν 

δέου. 88,40 Η --- ξ 61]. ἃ πάσχοντες... μὴ ποιβῖτε 5.0)". 1, 12 ἢ (φοΥΡ.Ῥδιβ. 561). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΞΒΊ 1 πιστεύσαντας (οχ Χ 80) ΛΠ ς ΒΙ]. (ρτορίθυ 8661. πιστεύοντας) 
-- 8. ἅπαντας ἡ ς, οηϊ. Π --- 8ὶ ὅ8. 4 τὰ πλεῖστα Γ; Ἰοοἰΐο πον] τὰ οπι. ἡ Π Βίοῦ. 

(οογρΡαγίβ. ΕἸΟΥΜοη.) οἰ. --- 5. σφίσιν αὐτοῖς] ἕαυτοῖς ΕἸΟΥΝΟΙ. --- 6 φυχῆς ΓΡΓ, 

ΛΠ ΕἸΟΥΜοπ.] τύχης ΓΊηρ. 23 51΄0}). (σοΥΡΡ ΑΓ 8,) -- ἥδιον ΛΠ ΕἸ. ς --- τὸν βίον 
δύναιτο Ο01106. ΛΠ ς Ἀο. --- διάγειν ΛΠ σοΥΡΡΑΙΒ. ΕἸ ΜΟη. ς --- ἴ κακίαν δύνασθαι... 
ὡνφαλεῖν ( νομίζετε 5) ΛΠ -ς Ὀο. --- μὲν οτη. ἡ --- πλέον Λῆς --- δύνασθαι μὸν πλείω] 

μᾶλλον δίο;. --- 8 ἔχαστα ΛΠ δῖον». ς -- 8 θ0. 10 παρ᾽ ἐμοῦ ΛΠ Βδίοῦ.: Α ΡΥ. 

(τ. 2) ς οχο. ἮὟ. Ὁ. --- καὶ πειρᾶσθε ὁπ). 5.00. --- [1 παρέχοντας Λ ΡΓ. (ΟΟΤΤ. 4) 

Πς- οχο. ὟὟ. Ὁ, --- ἀξιοῦσϑα: Γ ργτ., σοττ. 4 --- 18 οἵα περι Γ ΡΥ. (Ἰθούο πον) ΟἾΧ.] 

οἷά περ ῖ,, ΛΠ βἀά. ἃπία ΒΙ. --- ἐμοῦ Λἢ ς Β.. οοττ, ΒαΙοΥ δά Ῥᾶπορ. ἢ. ΧΥΙ -- 

14 περὶ οιν. Λῆς -- 61. 18 μὲν Γ μΓ. --- ἢ ἐν φοΥ, 3 Β. Β5.: ἀδ ἰδία οἵ, δὰ 

ΥἹΙΠ 81] ἐν (φγορίου ἰδίαι) 16]. ἡ Π ς ϑιτ. ΚΒ μ. ὅ ΒΒ. (ἀ6 ἰδία Ρ. 19, Ῥυδοῖῦ. ν. Υ) 

Βαϊζον (ΠΙ4οι.) ΒΙ. --- 16 τοῖς ἄλλοις ΛΠ 5.00). (ςοτρΡατβ.) ς (οχο, Α΄. 0.) Β8., οἵ, 
Οοῦ. ΥἹ, Ρ. 516 ΚοΙ] ΑἹ Ρ. 85 --- ἐν ὁπ. Π -- ἸΤ κατηγορεῖτε Γ ργτ. ({π|. ΒΟΥ] Ὁ. ΘΟΥΓ.) 
ΛΠ --- 18 διανοῆσϑε ΝΥ. Ο, 54.] διανοεῖσϑε οσοὐἀά. ς οχο, Ἧ. Ο, -- ἃ 63, 20 νομίζετε 

χαὶ πειρᾶσϑε Λῆ ς. 

ιυ Ὀτότγαρ. ᾿βυσγαι 5 Ὀμογὰ |. 
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ὑμῶν ἁγὼ βούλομαι, τάχιστα τούτοις ἐξέσται ζῆν, ὡς αὐτοὶ βούλονται. 

(ἰ8΄) Κεφάλαιον τῶν εἰρημένων οἵους περ τοὺς ὑφ᾽ ὑμῶν ἀρχομένους 
ΑΙ Ὴ οἴεσϑε δεῖν περὶ ὑμᾶς εἶναι, τοιούτους χρὴ χαὶ περὶ τὴν ἀρχὴν τὴν 

ἐμὴν ὑμᾶς γίγνεσθαι. 

68 Καὶ ταῦτ᾽ ἂν ποιῆτε, τί δεῖ περὶ τῶν συμβησομένων μαχρολογεῖν; 
ἣν γὰρ ἐγώ τε παρέχω τοιοῦτον ἐμαυτόν, οἷόν περ ἐν τῷ παρελϑόντι 
χρόνῳ, καὶ τὰ παρ᾽ ὑ ς ὄψεσθε καὶ τὸν βίον 
τὸν ὑμέτερον αὐτῶν ἐπιδεδωχότα χαὶ τὴν ἀρχὴν τὴν ἐμὴν ηὐξημένην 

64 χαὶ τὴν πόλιν εὐδαίμονα γεγενημένην. ἄξιον μὲν οὖν τηλιχούτων ἀγα- 

ϑῶν ἕνεχα χαὶ μηδὲν ἐλλείπειν, ἀλλὰ καὶ πόνους καὶ κινδύνους οὖσ- 
τινασοῦν ὑπενεγχεῖν ὑμῖν δ᾽ ἔξεστι μηδὲν ταλαιπωρηϑεῖσιν ἀλλὰ 

πιστοῖς μόνον χαὶ διχαίοις οὖσιν ἅπαντα ταῦτα διαπράξασϑαι. 

ΧΗ]. 

ΕΥ̓ΑΓΌΡΑΣ 9). 

(α΄.) Ὁρῶν, ὦ Νιχόχλεις, τιμῶντά σε τὸν τάφον τοῦ πατρὸς οὐ 

μόνον τῷ πλήϑει καὶ τῷ κάλλει τῶν ἐπιφερομένων, ἀλλὰ καὶ χοροῖς χαὶ 
μουσιχῇ χαὶ γυμνικοῖς ἀγῶσιν, ἔτι δὲ πρὸς τούτοις ἵππων καὶ τριήρων 

ῳ ἁμῦᾷλαις, χαὶ λείποντ᾽ οὐδεμίαν τῶν τοιούτων ὑπερβολήν, ἡγησάμην 

ςν 

ΠῚ -- 

189 

18 

ὅδ τ Εὐαγόραν, εἴ τίς ἐστιν αἴσϑησις τοῖς τετελευτηχόσιν περὶ τῶν ἐνθάδε 

πομεὶ ἐσ μνῶν εὐμενῶς μὲν ἀποδέχεσθαι: χαὶ ταῦτα, χαὶ χαίρειν ὁρῶντα 

8 τήν τε περὶ αὑτὸν ἐπιμέλειαν χαὶ τὴν σὴν μεγαλοπρέπειαν, πολὺ δ᾽ ἂν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ τούτοις ἐξέσται, , βούλονται ΒΑ 148,9. 

Ογδέϊοπθπι ΧἼΠΠ. δ δὺ [Ὅ8:. ορ δι. 1058 -- δ 1. τιμῶντά σε χτέ τόβρ. 7] 18ῃ. 

ΟΥΤἼθο ᾿. 19,14 Ηδε!. --- 8.2, εἴ τις ἐστιν... γιγνομένων οἵ, 50110]. ἰὰ Βαρ απα, Νο- 

ἔϊερ8 οὲ Εχίγα (8 465 Μδινυβοσί5 ΧΙ 1827 μᾶτβ ΠῚ ῥ. 80 οἱ Βοίββοηδάβ δὰ ἤυσης Ἰοο. 

ΑΡΡΑΒΑΤΌΞΒΊ] 1 ἀγὼ Β. 5η. Ξε ἀ᾽ γὼ Γ με.) ἃ ἐγὼ Γς Λ, ἃ Π ς --- τάχιστα Γ ργ.} 
μάλιστα Γ΄ αν. ὑπο. μὲ, ὁηι.. Λῆς -- ἔξεστι ΒΑ --- βούλοιντο ΒΑ -- 3 (δὲ) τῶν 

ΛΠ βαὰ. δηίθ Β]. ς9}}. (Β5.) ΧΙΝ 149, ΧΥΤΙ 142, ΧΥ̓ΠῚ 88, ΧΙΧΣ 197; βρὰ νυ 8 
οὐ ἰοηΐβ ἃ]1ἃ δϑί σαι -- οἵους περ (ἄν Λῆ ς -- ὃ χαὶ οῃ. Λῆς -- ἀρχὴν 

τὴν ἐμὴν] ἀρετὴν Π -- 8 θ8. ὃ ἐὰν Λἢ- Β. --- δεῖ] δὴ ΛΡγ. (οοττ, 1) Π -- Ἰ χρόνῳ] 

καιρῷ Π --- ὑμῶν ( ὁμοίως ) ΛΠ ς Ῥο. Β58. 56ι εὖ. ΕΠ ν δηϊτηδάν, Ρ. 49 --- ὑπηρεττῇ Π 
--- 8 αὐτῶν Γ μγ. Λ, αὐτὸῖν [,Π --- ἐπιδεδώχατε Γ μΥ., ΟΟΥΤ. 3. --- 8 θ4. 10 ἕνεκα 
χαὶ] χαὶ οιῃ. Λῆ - Β. ΒΒ5. 8606. εἴ, ϑαῦρρμο Ζ0}0. ρ. 68 -- νικοχλῆς ἢ κύπριοι 

5. ΌβοΥ. Γ, νικοχλὴς ἢ συμμαχικός ΒΘ ΒΟΥ, Δι ΒΟ ΌΒον, ἀϑοβί ἴῃ Π, 

ΟΥΓ, ΧΠῚ: οοἀᾷ, ΓΘΛ. 
ἜΥΑΓΟΡΑΣ ἰπβοτ. ΓΘΛ ΜΝ. ΑἸά. ὝὟ. Β. 5ᾳ. --- 8ξὶ 1. 16 ἵππων Γ μτγ.} ἵππων {τε} 

ΓιΘΛ οἀὰ. κερὰ οἵ. δὰ 119 Ἐπ}. 334 -- Ι7 λείποντα τῶν τοιούτων οὐδεμίαν 

(1100. Θ -.-.- ὶ 9. 19 ταῦταῇ τὰ τοιχῆτα Θ᾽ .-- 18 περὶ αὐτῶν Θ, 



οι 
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ἔτι πλείω χάριν ἔχειν ἢ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν, εἴ τις δυνηϑείη περὶ τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ χαὶ τῶν χινϑδύνων ἀξίως διελϑεῖν τῶν ἐχείνῳ πε- 
πραγμένων. εὑρήσομεν γὰρ τοὺς φιλοτίμους χαὶ μεγαλοψύχους τῶν 8 
ἀνδρῶν οὐ μόνον ἀντὶ τῶν τοιούτων ἐπαινεῖσθαι βουλομένους, ἀλλ᾽ 
ἀντὶ τοῦ ζὴν ἀποθϑνύσχειν εὐχόλως αἱρουμένους, καὶ μᾶλλον περὶ τῆς 
δόξης ἢ τοῦ βίου σπουδάζοντας, χαὶ πάντα ποιοῦντας, ὅπως ἀϑάνατον 

τὴν περὶ αὑτῶν μνήμην χαταλείψουσιν. αἱ μὲν οὖν δαπάναι τῶν μὲν 4 

τοιούτων οὐδὲν ἐξεργάζονται, τοῦ δὲ πλούτου σημεῖόν εἶσιν ᾿ οἱ δὲ περὶ 
τὴν μουσικὴν χαὶ τὰς ἄλλας ἀγωνίας ὄντες, οἱ μὲν τὰς δυνάμεις τὰς 

αὑτῶν, οἱ δὲ τὰς τέχνας ἐπιδειξάμενοι, σφᾶς αὐτοὺς ἐντιμοτέρους κατέ- 

στησαν ὃ δὲ λόγος, εἰ χαλῶς διέλθοι τὰς ἐχείνου πράξεις, ἀείμνηστον 

ἂν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου παρὰ πᾶσιν ἀνθρώποις ποιήσειεν. 

(δ6.) Ἐχρῆν μὲν οὖν χαὶ τοὺς ἄλλους ἐπαινεῖν τοὺς ἐφ᾽ αὑτῶν ὅ 
ἄνδρας ἀγαϑοὺς γεγενημένους, ἵν᾽ οἵ τε δυνάμενοι τὰ τῶν ἄλλων ἔργα 

. χοσμεῖν ἐν συνειδόσιν ποιούμενοι τοὺς ᾿ λόγους ταῖς ἀληϑείαις ἐχρῶντο 

περὶ αὐτῶν, οἵ τε νεώτεροι φιλοτιμοτέρως διέχειντο πρὸς τὴν ἀρετήν, 

εἰδότες ὅτι τούτων εὐλογήσονται μᾶλλον, ὧν ἂν ἀμείνους σφᾶς αὐτοὺς 

παράσχωσιν. νῦν δὲ τίς οὐχ ἂν ἀϑυμήσειεν, ὅταν ὁρᾷ τοὺς μὲν περὶ 6 
τὰ Τρωϊχὰ καὶ τοὺς ἐπέχεινα γενομένους ὑμνουμένους καὶ τραγῳδου- 
μένους, αὑτὸν δὲ προειδῇ, μηδ᾽ ἂν ὑπερβάλλῃ τὰς ἐχείνων ἀρετάς, 
μηδέποτε τοιούτων ἐπαίνων ἀξιωϑησόμενον; τούτων δ᾽ αἴτιος ὁ φϑόνος, 

ᾧ τοῦτο μόνον ἀγαϑὸν πρόσεστιν, ὅτι μέγιστον καχὸν τοῖς ἔχουσίν ἐστιν. 
οὕτω γάρ τίνες δυσχόλως πεφύχασιν, ὥσϑ᾽ ἥδιον ἂν εὐλογουμένων 

“᾿ 

ἀκχούοιεν, οὺς οὐχ ἴσασιν εἰ γεγόνασιν, ἢ τούτους, ὑφ᾽ ὧν εὖ πεπονθότες 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΊΤΑΊ] ὃ 3. εὑρήσομεν γὰρ... καταλείψουσιν ίοῦ. 51. 239 Μ -- 

ἃ 0. τούτων δ᾽ αἴτιος. .. ἔχουσίν ἐστιν Βί0}0. 88, 49) Η. 

ΑΡΡΑΒΑΤΙΒῚ 8ὶ 8. δ. εὐχόλως ΓρΙ.: πὶ αἱρουμένους σοηία ρθη Δα) 

εὐκλεῶς Γ περ. (γρ.) 5 Θ μγ. (δοῦν. 9) Δ Βίου, ς Ον. ΒΙ. Κοὶ! ΑἹ ῥ. 58 1}. [Χ 48], 

ΧΙ 86, ΧῚΝ 998 --- αἱρουμένους Γι, Θ ΛΙΒίοὈ.: ΞΜ] αἱρομένους Γ ῥΥ, 5100.: Α ---  καταλεί- 

Ψουσιν Γχ(υὲ νἱ4.}} χαταλείψωσιν Γ ΡΥ, ΘΛ Β(οὈ. ς δηΐδ 1,. (φαΐ οοΥτ. οχ ΕἸηἀοἰβθηὶ οἱ,, 
οἵ. Βοϊβδουϑάθ δὰ Οπουγίοϊ πὶ μ᾿. 842) --- ὶ 4, δαπάνα: ὁηϊ. Θ --- 8. οὐμεῖον (01). δὲν 
ἐξεργάζονται, τοῦ δὲ πλούτου ση) Θ᾽ --- 9. ὄντες οτι, Θ --- 12 ἀρετὴν τὴν] τὴν οἴῃ. Θ --- 
ἢ ὅ, 18 ἑαυτῶν Θὴς -- 14 ἄλλων Γρτ. (Οπδτίπα8 ἐπ νουβίοηθ 1841.) Ὁ. 84ᾳ.] πολλῶν 

Γτρ. ὅ ΘΛ Μ, ΑΙά. 8ι., βοὰ εὗ ΧΙ 39 δίγ. ΠΙῚ ρ. 450 --- 15 συνειδόσιν ΓῬΥ.] εἰδόσι 

Γ,ΘᾺ 644, --- 11 εὐλογηθήσονται ΘΑς -- ΒβὶΚὶ θΘ. 90 ἑαυτὸν ΘΛες -- δὲ ΓτΓ., δὴ 
ΟΟΥΤ. ὃ --- ἡπερβάλλῃ Γ ργ. οἵ. δέτ. ΓΚ μΡ. 870] ὑπερβάλληται Γ. Λ, ὑπερβάλητα: Θ ς -- 
22 πρόσεστιν ἀγαθόν ο0]1οο. ΘΛς Πο. --- 38 ἂν οπι. ΘΛΞ -- 234 ἀχοῦειν ΘΛΕ --- 

ἢ τούτους Γ Πά. Ὠο. Β8. (ὦ Ατρορ. Ρ. 408) ὅοπη. (Δ 1ος.) οἵ, δέτ, ΠΕΡ. 410 1Υ̓ Ρ. 311 

(011. Ὀίη. 113] ἢ τούτων (6χ Δ ΕἸ ΒΞ. Β5, 46 ἰδία μ. 82 Κι. ἡ. 314 Β]., ἢ {τ|}) τούτων 
Λς, εἴ {τι} τούτων Θ, 

10" 
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αὐτοὶ τυγχάνουσιν. οὐ μὴν δουλευτέον τοὺς νοῦν ἔχοντας τοῖς οὕτω 
χαχῶς φρονοῦσιν, ἀλλὰ τῶν μὲν τοιούτων ἀμελητέον, τοὺς δ᾽ ἄλλους 

ἐϑιστέον ἀχούειν, περὶ ὧν χαὶ λέγειν δίχαιόν ἐστιν, ἄλλως τ᾽ ἐπειδὴ 
χαὶ τὰς ἐπιδόσεις ἴσμεν γιγνομένας καὶ τῶν τεχνῶν χαὶ τῶν ἄλλων 

ἁπάντων οὐ διὰ τοὺς ἐμμένοντας τοῖς χαϑεστῶσιν, ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐπ- 

ανορϑοῦντας χαὶ τολμῶντας ἀεί τι χινεῖν τῶν μὴ χαλῶς ἐχόντων. 

(γ.) Οἷδα μὲν οὖν, ὅτι χαλεπόν ἐστιν, ὃ μέλλω ποιεῖν, ἀνδρὸς 

ἀρετὴν διὰ λόγων ἐγχωμιάζειν. σημεῖον δὲ μέγιστον ̓  περὶ μὲν γὰρ 
ἄλλων πολλῶν χαὶ παντοδαπῶν λέγειν τολμῶσιν οἱ περὶ τὴν φιλοσοφίαν 

ὄντες, περὶ δὲ τῶν τοιούτων οὐδεὶς πώποτ᾽ αὐτῶν συγγράφειν ἐπε- ἢ 

χείρησεν. χαὶ πολλὴν αὐτοῖς ἔχω συγγνώμην. τοῖς μὲν γὰρ ποιηταῖς 
πολλοὶ δέδονται χόσμοι ̓  χαὶ γὰρ πλησιάζοντας τοὺς ϑεοὺς τοῖς ἀνϑρώ- 

ποις οἷόν τ᾿ αὐτοῖς ποιῆσαι χαὶ διαλεγομένους χαὶ συναγωνιζομένους, 

οἷς ἂν βουληϑῶσιν, χαὶ περὶ τούτων δηλῶσα: μὴ μόνον τοῖς τεταγμένοις 

ὀνόμασιν, ἀλλὰ τὰ μὲν ξένοις, τὰ δὲ καινοῖς, τὰ δὲ μεταφοραῖς, καὶ 

μηδὲν παραλιπεῖν, ἀλλὰ πᾶσιν τοῖς εἴδεσιν διαποικῖλαι τὴν ποίησιν ̓  
τοῖς δὲ περὶ τοὺς λόγους οὐδὲν ἔξεστιν τῶν τοιούτων, ἀλλ᾽ ἀποτόμως 

χαὶ τῶν ὀνομάτων τοῖς πολιτιχοῖς μόνον καὶ τῶν ἐνθυμημάτων τοῖς περὶ 

αὐτὰς τὰς πράξεις ἀναγχαῖόν ἐστιν ᾿ χρῆσϑαι. πρὸς δὲ τούτοις οἵ μὲν 
μετὰ μέτρων χαὶ ῥυϑμῶν ἅπαντα ποιοῦσιν, οἱ δ᾽ οὐδενὸς τούτων χοι- 
νωνοῦσιν " ἃ τοσαύτην ἔχει χάριν, ὥστ᾽ ἂν χαὶ τῇ λέξει χαὶ τοῖς 
ἐνθυμήμασιν ἔχῃ χαχῶς, ὅμως αὐταῖς ταῖς εὐρυϑμίαις χαὶ ταῖς συμ- 

μετρίαις ψυχαγωγοῦσιν τοὺς ἀκούοντας. γνοίη δ᾽ ἄν τις ἐκεῖϑεν τὴν 
δύναμιν αὐτῶν ἣν γάρ τις τῶν ποιημάτων τῶν εὐδοκιμούντων τὰ μὲν 
ὀνόματα χαὶ τὰς διανοίας καταλίπῃ, τὸ δὲ μέτρον διαλύσῃ, φανήσετα: 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ) ὃ 8. περὶ δὲ τῶν τοιούτων, ,. ἐπεχείρησεν το8ρ. 701). 5ίς.: 

ΕΠ. ατ. Ἱ 418 Ἂ --- ἢ 9. πᾶσι τοῖς εἴδεσι. . ποίησιν ἱπιϊξαί. οδὲ ΟΠπουϊοϊακ, 

Μυ5. ΒΠθη. ΠῚ Ρ. 488, ὃ --- ὃ 10. ἐνθυμημάτων “ῬΟ]]. 11 398] --- πρὸς δὲ τούτοις 

εις ἀκούοντας ΑΠΟΏΥΠΙ. 5010]. ἴῃ Ἡθυτηος. περὶ ἴδ.: Ηἢ. ὅτ. ΥῊ 900 Υ. 

ἈΡΡΑΚΑΤΙΒΊ1 1 τυγχάνουσιν ΔΛ κ., ἀπαναίνονται ἴπ ν. δἀ ἃ. 4 {ς,ζλογος διόρ- 
ϑωσις" ΟΣ) -- 8 1. τοὺς (γε) ΘΛΕ Βεὰ οὖ ΧΙΝ 68 .-- ὃ {καὶ περὶ Γ γγ.. καὶ 

ἰηἀχ. ὅ --- δικαιότερόν ΘΛς -- 4 ἴσμεν] ὁρῶμεν Θῆς -- 8. 8, 1 ( ἀνδρὸς ) ποιεῖν. 
ἀνδρὸς Γ γΥ., ἀνδρὸς ργίογο Ἰοσὸ ἰηάαοί, οἱ ὀχραηοί, (ἃ σον. 3), ἴὰ Π) ΘΓΆΒ. --- 
8 σημεῖον {δν) Γ ρΥ., ὃν Θχρυῃοῖ. (8 ΠΟΥΓ. 8.7) -- 8. 9. 193 τοῖς ἀνθρώποις τοὺς ϑεοὺς 

ΟΟἸ]ος. Λ ς Ἀο. --- 18 ζέστι καὶ) ποιῆσαι καὶ ΘΛ (Αρροη.) -- 1 κοινοῖς Θ -- 16 παραλει- 

πεῖν Γ τ. σοτν, 2. (9) --α διαποικελαι Γ ργ., τ ἢ τὰ. σοῦτ. 3] διαποικίλαι Γι ΛΔ ρτ. ς Πο., 
διαποιχίλλαι ΘΛ, ΟΠποτίο. οἴ 1116 -- 8ὶ 10... 18 μόνον οἵη. ΘΛΕ --- 19 τούτω θ -«--- 

923. αὑταῖς ταῖς} ταῖς γε ΘΛ ς ΒΒ. δ Ατϑομ. μ. 394. ταῖς ΞΟΠ] ἤθτπ), οἵ. Κα ὶὶ ΑΤ Ρ. 84 

ἢ. 1 --- αὶ 1]. 28 χαταμάϑο: 5) ΘΛς-, 

ων 

- -- - 

- 
[2 
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πολὺ χαταδεέστερα τὴς δόξης, ἧς νῦν ἔχομεν περὶ αὐτῶν. ὅμως δὲ 

χαίπερ τοσοῦτον πλεονεχτούσης τὴς ποιήσεως, οὐχ ὀχνητέον, ἀλλ᾽ 

ἀποπειρατέον τῶν λόγων ἐστίν, εἰ χαὶ τοῦτο δυνήσονται, τοὺς ἀγαϑοὺς 
ἄνδρας εὐλογεῖν μηδὲν χεῖρον τῶν ἐν ταῖς ᾧδαῖς χαὶ τοῖς μέτροις ἐγχω- 

μιαζόντων. 

(δ΄.) Πρῶτον μὲν οὖν περὶ τῆς φύσεως τῆς Εὐαγόρου, καὶ τίνων 

ἣν ἀπόγονος, εἰ χαὶ πολλοὶ προεπίστανται, δοχεῖ μοι πρέπειν χἀμὲ τῶν 

ἄλλων ἕνεχα διελθεῖν περὶ αὐτῶν, ἵνα πάντες εἰδῶσιν, ὅτι καλλίστων 

αὐτῷ καὶ μεγίστων παραδειγμάτων χαταλειφϑέντων οὐδὲν χαταδεέστερον 

αὑτὸν ἐχείνων παρέσχεν. ὁμολογεῖται μὲν γὰρ τοὺς ἀπὸ Διὸς εὐγενε- 
στάτους τῶν ἡμιϑέων εἶναι, τούτων δ᾽ αὐτῶν οὐχ ἔστιν ὅστις οὐχ ἂν 

Αἰαχίδας προχρίνειεν ̓  ἐν μὲν γὰρ τοῖς ἄλλοις γένεσιν εὑρήσομεν τοὺς 
μὲν ὑπερβάλλοντας, τοὺς δὲ χαταδεεστέρους ὄντας, οὗτοι δ᾽ ἅπαντες 

ὀνομαστότατοι τῶν χαϑ᾽ ἑαυτοὺς γεγόνασιν. (ε΄.) Τοῦτο μὲν γὰρ Αἰακὸς 

ὃ Διὸς μὲν ἔχγονος, τοῦ δὲ γένους τοῦ Τευχριδῶν πρόγονος, τοσοῦτον 

διήνεγχεν, ὥστε γενομένων αὐχμῶν ἐν τοῖς “λλησιν χαὶ πολλῶν ἀν- 
ϑρώπων διαφϑαρέντων, ἐπειδὴ τὸ μέγεϑος τῆς συμφορᾶς ὑπερέβαλλεν, 

ἦλθον οἱ προεστῶτες τῶν πόλεων ἱχετεύοντες αὐτόν, νομίζοντες διὰ τῆς 
συγγενείας καὶ τὴς εὐσεβείας τῆς ἐχείνου τάχιστ᾽ ἂν εὑρέσϑαι παρὰ 
τῶν ϑεῶν τῶν παρόντων χαχῶν ἀπαλλαγήν. σωϑέντες δὲ καὶ τυχόντες, 

ὧν ἐδεήϑησαν, ἱερὸν ἐν Αἰγίνῃ κατεστήσαντο κοινὸν τῶν Ἑλλήνων, 
οὗπερ ἐχεῖνος ἐποιήσατο τὴν εὐχήν. χαὶ κατ᾽ [] ἐχεῖνόν τε τὸν χρόνον, 
ἕως ἣν μετ᾽ ἀνθρώπων, μετὰ χαλλίστης ὧν δόξης διετέλεσεν ̓  ἐπειδὴ 
δὲ μετήλλαξεν τὸν βίον, λέγεται παρὰ Πλούτωνι καὶ Κόρῃ μεγίστας 
τιμὰς ἔχων παρεδρεύειν ἐκείνοις. (ς΄.) Τούτου δὲ παῖδες ἧσαν Τελαμὼν 

χαὶ Πηλεύς, ὧν ὁ μὲν ἕτερος μεϑ᾽ ἩἫἩραχλέους ἐπὶ Λαομέδοντα στρα- 
τευσάμενος ἀριστείων ἠξιώϑη, Πηλεὺς δ᾽ ἔν τε τῇ μάχῃ τῇ πρὸς 

ΤΕΞΤΙΜΟΝΙΑ])] ὃ 11. εὐλογεῖν ῬΟ]]. Π119. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒΊ 2. καίπερ] καὶ περὶ Θ -- 8 ἐστὶ τῶν λόγων (Ο0]1οο., ΘΛ ς ἢο. 
βρα οἵ. δέν. ΠῚ ρ. 608 --- τοῦτο οἵ. ΤΥ̓ 38] οὗτοι Λ ς -- 4 8εὖ λέγειν Λς 5Βεἃ οἵ. ΒαϊξοΥ 

δὰ Ρᾷπορ. Ὁ. ΧΥΤΙ -- βὶ 12, 1 καὶ ἐμὲ Λε -.-- 8 ἴδωσιν Θ -- 10 ἑαυτὸν Λ-ς, οπ.Θ --- 
8 18. τοὺς] τῶν Λρτ., σΟΥΓ, 2. -- 14 αὑτοὺς Θ᾽ Β5. ΒΙ. --- ὶ 14. 16 γένους τῶν Θ -- 

11Α ἰπ τὴ. δηΐθ πὼν διαφϑαρέντων ΓΓ. --- ὑπερέβαλεν Θς ὝτΟΌΘΙ Ζοιἐβο τι 
[. δβίθεσ. αγίμη. 1815 Ρ.. 685 --- 18 τῆς πόλεως Θ --- 19 συγγενείας] εὐγενείας ΘΛς -- 

ξ 1, 20 καὶ τυχόντες Γ ρΓ.) ἁπάντων οὐπὶ βίρτιο δὰ χαὶ Γ πηρ. ἅπς. ΡΓ. ΞΞ καὶ 

τυχόντες { πάντων ) ΘΛ Μ. ΑἸά. Ν᾽, 1,. --- 92 ἐποιήσα ΛΌγΓ., το 8. ν. 84. πηλῃ. ΓΘΟΘ ἢ 58, 
-- τε Γργ. ΛΜ. ΑἹά. ὟΝ. Β5. 54.] τε θχρίηχ. Γς (αὐ νἱ ἃ.) τες. οἵ. Θ, ἀϑιονί ἀπ δηΐογ 
ΕἼΠΥ μ. 347, 364 οἱ. ΧΠ 38 ἀρροηὰ, ϑ8ϑί:. ΚΒ ρὑ. 68 ϑδαρρε ΨΦ00. μΡ. ΤΊ ΕἼΤΙ. 
ὈθΥκοι- ΘΌδΙδΥ μ᾿. 808 ϑοῃη. δ ἰοὺ. --- 33 δόξης ὧν (0106. ΘΛΕς -- 834. τιμὰς 

μεγίστας οΟἸος. ΘΛ ς -- 8. 16, 27 (τῶν) ἀριστείων ἔτυχε ΘΛς -- τε οῃ). ΘΛ. 
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Κενταύρους ἀριστεύσας χαὶ χατὰ πολλοὺς ἄλλους χινδύνους εὐδοχιμήσας 
Θέτιδι τῇ Νηρέως, ϑνητὸς ὧν ἀϑανάτῃ, συνῴχησεν, καὶ μόνου τούτου 
φασὶν τῶν προγεγενημένων ὑπὸ ϑεῶν ἐν τοῖς γάμοις ὑμέναιον ἀσϑῆναι. 

11 (ζ..) Τούτων δ᾽ ἑκατέρου, Τελαμῶνος μὲν Αἴας καὶ Τεῦχρος ἐγενέσϑην, 
Πηλέως δ᾽ ᾿Αχιλλεύς, οἱ μέγιστον καὶ σαφέστατον ἔλεγχον ἔδοσαν τῆς 
αὑτῶν ἀρετῆς οὐ γὰρ ἐν ταῖς αὑτῶν πόλεσιν μόνον ἐπρώτευσαν, οὐδ᾽ 
ἐν τοῖς τόποις, ἐν οἷς κατῴχουν, ἀλλὰ στρατείας τοῖς Ἕλλησιν ἐπὶ 

τοὺς βαρβάρους γενομένης, χαὶ πολλῶν μὲν ἑχατέρων ἀϑροισϑέντων, 
18 οὐδενὸς δὲ τῶν ὀνομαστῶν ἀπολειφϑέντος, ἐν τούτοις τοῖς κινδύνοις 

᾿Αχιλλεὺς μὲν ἁπάντων διήνεγχεν, Αἴας δὲ μετ᾽ ἐχεῖνον ἡἠρίστευσεν, 
Τεῦχρος δὲ τῆς τε τούτων συγγενείας ἄξιος καὶ τῶν ἄλλων οὐδενὸς 

χείρων γενόμενος, ἐπειδὴ Τροίαν συνεξεῖλεν, ἀφιχόμενος εἰς Κύπρον 

Σαλαμῖνά τε κατῴχισεν, ὁμώνυμον ποιήσας τῆς πρότερον αὑτῷ πατρίδος 
οὔσης, καὶ τὸ γένος τὸ νῦν βασιλεῦον χατέλιπεν. 

19 (η΄) Τὰ μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς Εὐαγόρᾳ παρὰ τῶν προγόνων ὑπάρ- 
ξαντα τηλικαῦτα τὸ μέγεθός ἐστιν. τοῦτον δὲ τὸν τρόπον τῆς πόλεως 
χατοιχισϑείσης χατὰ μὲν ἀρχὰς οἱ γεγονότες ἀπὸ Τεύχρου τὴν βασι- 

λείαν εἶχον, χρόνῳ δ᾽ ὕστερον ἀφιχόμενος ἐκ Φοινίχης ἀνὴρ φυγὰς χαὶ 
πιστευϑεὶς ὑπὸ τοῦ τότε βασιλεύοντος χαὶ μεγάλας δυναστείας λαβὼν 

80 οὐ χάριν ἔσχεν τούτων, ἀλλὰ χαχὸς μὲν γενόμενος περὶ τὸν ὑποδεξά- 
μένον, δεινὸς δὲ πρὸς τὸ πλεονεχτῇσαι, τὸν μὲν εὐεργέτην ἐξέβαλεν, 

αὐτὸς δὲ τὴν βασιλείαν χατέσχεν. ἀπιστῶν δὲ τοῖς πεπραγμένοις καὶ 
βουλόμενος ἀσφαλῶς κατασχευάσασϑαι τὰ περὶ αὑτόν, τήν τε πόλιν 
ἐξεβαρβάρωσεν χαὶ τὴν νῆσον ὅλην βασιλεῖ τῷ μεγάλῳ χατεδούλωσεν. 

81 (ϑ΄.) Οὕτω δὲ καὶ τῶν πραγμάτων χαϑεστώτων χαὶ τῶν ἐχγόνων τῶν 1: 
ἐχείνου τὴν ἀρχὴν ἐχόντων Εὐαγόρας γίγνεται ᾿ περὶ οὗ τὰς μὲν φήμας 
χαὶ τὰς μαντείας χαὶ τὰς ὄψεις τὰς ἐν τοῖς ὕπνοις γενομένας, ἐξ ὧν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ]Ί ὃ 231. φήμας καὶ), ο τοῖς ὕπνοις Ψ} 8. οὐ. 110 Ὁ Ρ. 11,28 Η 1}. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΒ] 2 ἀϑανάτῃ Γ ρμγ.} ἀϑανάτῳ Γι ΘΛ ς Β5. (Ρ. ΧΧΥ͂ 3), 56 εἴ. 
Βαϊΐου ἃρ. Βγθπιΐ μ. 201 ὅςῆη. δὰ 106. --- ὶ 17. 4. τούτων Γ μτ.} τούτοιν Γ, ΘΛ οἀά. 
- ξκατέρου Γ ργ.] ἑκατέροιν Γ᾿ ΘΛ ες .-.-- ἐγενέσϑη Θ, ἐγεννήϑη Λε --- ὃ τῆς] τοῖς Θ 

-- 6 ἀρετῆς οὗ γὰρ ἂν ταῖς αὑτῶν (Ποιηοδοί.) οἵη. Θ᾽ --- πόλεσι (γὰρ) Θ -- ἐπρώ- 

τευσαν μόνον οΟἸἰος, ΘΛ ς --- Τ στρατιᾶς ΘΛ --- 8 ἑκατέρων Γ ρτ.] (παρ᾽) ἑκατέρων 

Γτηᾷ. 4, ἑκατέρωϑεν Γ᾿. ΘΛ ς Β. ΒΞ. --- ὶ 18, 12 ἀφιχνούμενος Θ᾽ --- 138 κατῴχησεν 
οοὐᾷ, ΜΝ. ΑἸά. -- 8ὶ 19. 11 οἰχισϑείσης ΘΛ -ς -- 19 βασιλεύοντος τότε καὶ δυναστείας 

μεγάλας ΟΟἸ]ος. ΘΛς-ς -- 8ὶ 30. 233 καταϑέσϑαι ΘΛ Ξ δυΐο Ὁ, -- τὰ οπι. Γ᾽, [τά] Β. -- 
ξ Σ1, 95 δὲ καὶ ΓΒ. Β5.] καὶ ον. ΘΛ ς ϑδρρε ἃρ. ΒΒ. Β5. Β]. βεῖιῃ, --- καὶ τῶν 
ἐχγόνων δὰ 20 ἀρχὴν ἐχόντων οἵη. Λξ, 
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μειζόνως ἂν φανεΐη γεγονὼς ἣ χατ΄ ἄνθρωπον, αἱροῦμαι παραλιπεῖν, 

οὐχ ἀπιστῶν τοῖς λεγομένοις, ἀλλ᾽ ἵνα πᾶσιν ποιήσω φανερόν, ὅτι το- 

σούτου δέω πλασάμενος εἰπεῖν τι περὶ τῶν ἐχείνῳ πεπραγμένων, ὥστε 
χαὶ τῶν ὑπαρχόντων ἀφίημι τὰ τοιαῦτα, περὶ ὧν ὀλίγοι τινὲς ἐπίστανται 

χαὶ μὴ πάντες οἱ πολῖτα: συνίσασιν. ἄρξομαι δ᾽ ἐχ τῶν ὁμολογουμένων 
λέγειν περὶ αὐτοῦ. 

((ἡ Παῖς μὲν γὰρ ὧν ἔσχεν κάλλος καὶ ῥώμην καὶ σωφροσύνην, 

ἅπερ τῶν ἀγαθῶν πρεπωδέστατα τοῖς τηλικούτοις ἐστίν. χαὶ τούτων 

μάρτυρας ἄν τις ποιήσαιτο, τῆς μὲν σωφροσύνης τοὺς συμπαιδευϑέντας 

τῶν πολιτῶν, τοῦ δὲ χάλλους ἅπαντας τοὺς ἰδόντας, τῆς δὲ ῥώμης 

ἅπαντας τοὺς ἀγῶνας, ἐν οἷς ἐκεῖνος τῶν ἡλιχιωτῶν ἐχρατίστευσεν. 

ἀνδρὶ δὲ γενομένῳ ταῦτά τε πάντα συνηυξήϑη καὶ πρὸς τούτοις ἀν- 

δρεία προσεγένετο χαὶ σοφία χαὶ δικαιοσύνη, καὶ ταῦτ᾽ οὐ μέσως οὐδ᾽ 
ὥσπερ ἑτέροις, ἀλλ᾽ ἕκαστον αὐτῶν εἰς ὑπερβολήν ̓  τοσοῦτον γὰρ καὶ 

ὃ ταῖς τοῦ σώματος καὶ ταῖς τῆς Ψυχῆς ἀρεταῖς διήνεγκεν, ὥσϑ᾽ ὁπότε 

μὲν αὐτὸν δρῷεν οἱ τότε βασιλεύοντες, ἐκπλήττεσϑ'αι καὶ φοβεῖσϑαι περὶ 

τῆς ἀρχῆς, ἡγουμένους οὐχ οἷόν τ᾽ εἶναι τὸν τοιοῦτον τὴν φύσιν ἐν 
ἰδιώτου μέρει διαγαγεῖν, ὁπότε δ᾽ εἰς τοὺς τρόπους ἀποβλέψαιεν, οὕτω 
σφόδρα πιστεύειν, ὥστ᾽ εἰ καί τις ἄλλος τολμῴη περὶ αὐτοὺς ἐξαμαρ- 
τάνειν, νομίζειν Εὐαγόραν αὑτοῖς ἔσεσθαι βοηϑόν. (ια΄.) Καὶ τοσοῦτον 
τῆς δόξης παραλλαττούσης οὐδετέρου τούτων ἐψεύσϑησαν ᾿ οὔτε γὰρ 
ἰδιώτης ὧν διετέλεσεν οὔτε περὶ ἐχείνους ἐξήμαρτεν, ἀλλὰ τοσαύτην ὃ 
δαίμων ἔσχεν αὐτοῦ πρόνοιαν, ὅπως χαλῶς λήψεται τὴν βασιλείαν, ὥσϑ᾽ 
ὅσα μὲν ἀναγκαῖον ἣν παρασχευασϑῆναι δι᾿ ἀσεβείας, ταῦτα μὲν ἕτερος 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 32, παῖς μὲν γὰρ χτὲ το8ρ. Δυ!ίδη. οὐ. 11θο 168 84. -- 
ὃ 28, ἀνδρὶ δὲ. .. προσεγένετο "Μοηδηΐ,: ΒΝ. τ, ΠῚ 812 80; (908. ἘΠιδοθδὰ.: 

Ἐπ. ατ. ΠῚ 551,2 Ὗ) --- οὗ μέσως οὐδ᾽. .. εἰς ὑπερβολὴν τοβρ. [Αὐἱδβι4.) 

ΧΧΧΥ ΙΖ Κα -- ὃ 35. ὁ δαίμων ἔσχεν κτὲ τοβρ. ΗδΙοΐθ5 περὶ πολιτείας μ. 658, 
28 ΒΚ, [Αὐἱβια.}] ΧΧΧΥ͂ 8 Καὶ ΤΙΘην βι. οὐ, ΠῚ ῥ. 46, 6 Ὁ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΌΘΊ 1 μείζω Θ, μείζων Λς --- καταλιπεῖν Λ 5 868 οἵ, δίγ.Π] ῥ. 589 -- 
2 τοσούτω Θ, τοσούτ τ ΛΡΓ,, οὐ ἴῃ ΓΔΒ. ΟΟΥΤ. 1 --- 8 εἰπεῖν τι ὁη. Θ .--- αὶ 32, 9 ἂν 

τις μάρτυρας Ο0]106. ΘΛ ς --- Τ1 ἅπαντας οὔ. ΘΛ οἀά, (ὩρΡ6η4.) Ῥγορίδυ δῃηΐθοθάθῃβ 
ἅπαντας τοὺς ἰδόντας οἵ, Β8. δὰ ΑΥΘΟΡ. ρ. 344: 86 ογδίοῦ ΕἸἸΔΡΌΤΆΙΩ ἴῃ ΟΠ 5 

Θατομίο υἱοῖββο ργουϊδιηδί -- - 8 98, 12 δὲ] τε Θ -- πρὸς τούτοις ἀνδρεία] ἀλλὰ 

Μροηδηΐ. (008.) -- 18 συνεγένετο Θ -- 14. (ἐν) ἑτέροις ΘΛ ς βορὰ οἵ. δέτ. 1Π Ρ. 86 

0011. ΧΙΝ τὸ, ΧΥ͂ΠῚ 48, ΧΧ 82, 141; ἄλλοις Ατἰβι[α. 5θ6α οἵ, βομη. δᾶ Ἰοὺ, Καὶ ΧΧΠῚ 
Ρ. 3858 --- ἑτέροις Γ ρῥγ. Β.] ἑτέροις { τισὲν Σ Γ, ΘΛ ς ΒΒ. 54. 0011, ΧΙΧ 98, ΧΧ δ1 -- 
εἰς] πρὸς ΘΛ Αγ διὰ. ς 56 οἵ, ΓΧ 38 δέτ, ΠΠ᾿ ρ. 86 -- καὶ ταῖς οπ;, Θ -- ἢ 34, 
16 μὲν οἵ, Γ μΥ., δὰ. 2 -- 1 (ὡς) οὐχ οἷόν τα (01. εἶναι) Θ᾽ --- 18 οὕτως ΓΘ 

50 οἵ, δ)’ Χ 85 --- 19 ὥστε χαὶ εἴ τις ΟΟἸ1ος. ΘΛΟΕ βθὰ οἴ, βοῆη. δᾷ ἴος, -- 
ᾧ 30. 21 τούτων ἐπίστευσαν Θ᾽ -- 28 βασιλείαν] πολιτείαν Θ, 

Ε.}. 
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ἔπραξεν, ἐξ ὧν δ᾽ οἷόν τ᾽ ἣν ὁσίως χαὶ δικαίως λαβεὶν τὴν ἀρχήν, 

Εὐαγόρᾳ διεφύλαξεν. εἷς γὰρ τῶν δυναστευόντων ἐπιβουλεύσας τόν τε 
τύραννον ἀπέχτεινεν καὶ συλλαβεῖν Εὐαγόραν ἐπεχείρησεν, ἡγούμενος οὐ 

δυνήσεσϑαι χατασχεῖν τὴν ἀρχήν, εἰ μὴ χἀχεῖνον ἐχποδὼν ποιήσαιτο. ἢ 
διαφυγὼν δὲ τὸν χίνδυνον καὶ σωϑεὶς εἰς Σόλους τῆς Κιλικίας οὐ τὴν 
αὐτὴν γνώμην ἔσχεν τοῖς ταῖς τοιαύταις συμφοραῖς περιπίπτουσιν. οἵ 

μὲν γὰρ ἄλλοι, χἂν ἐκ τυραννίδος ἐχπέσωσιν, διὰ τὰς παρούσας τύχας 

ταπεινοτέρας τὰς ψυχὰς ἔχουσιν ᾿ ἐχεῖνος δ᾽ εἰς τοσοῦτον μεγαλοφροσύνης 
ἦλθεν, ὥστε τὸν ἄλλον χρόνον ἰδιώτης ὥν, ἐπειδὴ φεύγειν ἠναγχάσϑη, 

τυραννεῖν ῳφήϑη δεῖν. καὶ τοὺς μὲν πλάνους τοὺς φυγαδιχοὺς χαὶ τὸ υ 

δι᾿ ἑτέρων ζητεῖν τὴν κάϑοδον καὶ ϑεραπεύειν αὑτοῦ χείρους ὑπερεῖδεν, 

λαβὼν δὲ ταύτην ἀφορμήν, ἥνπερ χρὴ τοὺς εὐσεβεῖν βουλομένους, ἀμύ- 

γεσθϑαι χαὶ μὴ προτέρους ὑπάρχειν, χαὶ προελόμενος ἢ κχατορϑώσας 

τυραννεῖν ἢ διαμαρτὼν ἀποθανεῖν, παραχαλέσας ἀνθρώπους, ὡς οἱ τοὺς 

πλείστους λέγοντες, περὶ πεντήχοντα, μετὰ τούτων παρεσχευάζετο ποιεῖ- 
σϑαι τὴν χάϑοδον. ὅϑεν χαὶ μάλιστ᾽ ἄν τις χαὶ τὴν φύσιν τὴν ἐκείνου 

χαὶ τὴν δόξαν, ἣν εἶχεν παρὰ τοῖς ἄλλοις, ϑεωρήσειεν " μέλλοντος γὰρ 
πλεῖν μετὰ τοσούτων ἐπὶ τηλιχαύτην πόλιν τὸ μέγεϑος χαὶ πάντων τῶν 

δεινῶν πλησίον ὄντων, οὔτ᾽ ἐχεῖνος ἡϑύμησεν οὔτε τῶν παραχληϑέντων 

οὐδεὶς ἀποστῆναι τῶν κινδύνων ἠξίωσεν, ἀλλ᾽ οἱ μὲν ὥσπερ ϑεῷ συναχο- 
λουϑοῦντες ἅπαντες ἐνέμειναν τοῖς ὡμολογημένοις, ὁ δ᾽ ὥσπερ ἣ στρατό- 
πεδοὸν ἔχων χρεῖττον τῶν ἀντιπάλων ἢ προειδὼς τὸ συμβησόμενον οὕτω 
διέχειτο τὴν γνώμην. (ιβ΄.) Δῆλον δ᾽ ἐχ τῶν ἔργων ἀποβὰς γὰρ εἰς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ 231. Σόλους "Ἥδτρ. 5. νυ. (Ρποί., ϑυΐά.) -- ὃ 38. πλάνους 

τοὺς φυγαδικοὺς ΚΤΠΟπι. Μδρ. Ρ. 218, 12 ΕΗ, (Θ.6Π0]. ΤΎΙΟΙ, ἴῃ ΒόρΠοο]. ΟΝ 61; ϑ0}0]. 

τθο, ἴῃ ΑΘΒΟΏΥ]. Ῥτομῃ. 516 Ὦ). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒΊ ἃ 36, 2 εὐαγόραν Λ με. 5 Θχο. 1.., εὐαγόρας (ν Θχραπηοῖ, ς 5.ν.) 

ΟΟΥΤ, Δὸς "ν. (οἷ. ΘΟΥΥΤ, ᾿. 19) -- 4 ποιήσειε ΘΛ ς βορὰ οἵ, ΟΟὈ. ΝΙ, Ρ. 962 δοίη, δὰ 
Ἰοὺ. --- ὶ 397. 6 τοῖς] οἱ Θ -- 1 διὰ οῃ. Θ --- Β ἰῃ πιρ. δαῖ8 σας τύχας Γρτ. -- 
8 τοσοῦτο ̓ς --- 9. φυγεῖν ἡ ς ΒΒ. δὶ ΑΥδορ. ἢ. 842 -- ὶ 58, 10 τοὺς φυγαδιχοὺς 

πλάνους ὙΠΟΙΜᾶρ. ΒΟΠΟΪ θ0ρ]}}. -- 1 αὑτοῦ χείρους Γ ργ.] {τοὺς} αὐτοῦ χείρους 
Γ, Δ ς, (τοὺς) αὐτοχείρους Θ --- 12 ταύτην Γ᾿ ρΓ.1 ταύτην {τὴν} ΓΘ ΛΞ 56 οἵ, δέν. 1Π 
Ρ. 8906 ϑόμη. δὰ ἴος. --- 14. ἢ] καὶ Θ --- οἱ τοὺς πλείστους λέγοντες Γρτ. οἵ. 

δέτ. ΠΙῚ Ρ. 454,5 δόιη. δὰ 1ος.] λέγουσι Γ παρ. ἀπο. ρΥ., ἱπάαχ. 4, οἱ πλεῖστοι λέγουσι 
ΓιΘΛΑΛος -- 8. 39. 16 τις καὶ] καὶ οῃ. ΘΛΑΛς -- 11 μέλλοντος Γργ.} μέλλων τὲ 
Γ. ΘᾺ ς Β. ΒΆ8. 5364 οἵ. ϑαιρρα ἕὗδθῸ. Ρ. 68 δὲ ἂρ. Β5.) ἘπΠσ Ρ. 848 βομη.3 (ρ. 128 
εὐ δὰ ΑΥ̓ΘΟΡ, ὃ 16) --- 18 πόλιν Γρτ.] πρᾶξιν Γτηρ, (γρ.) ὃ ΘΛ ες Βδ. (ρ. ΧΧΧΙΧ 8) 
Ομ. ΒΙ]., εβὰ οὗ Κι Ρ. 811: -- 90 ἠγνόησεν Θ --- συναχολουϑήσαντες ΘΑς -- 

21 ὥσπερ ἢ] ὥσπερ εἰ ΘΛς (ψυὶΐ ὥσπερεϊ), 

30 

ἃ 
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δ 
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τὴν νῆσον οὐχ ἡγήσατο δεῖν χωρίον ἐχυρὸν χαταλαβὼν χαὶ τὸ σῶμ᾽ 

ἐν ἀσφαλείᾳ χαταστήσας περιιδεῖν, εἴ τινες αὑτῷ τῶν πολιτῶν βοηϑή- 
σουσιν ἀλλ᾽ εὐϑύς, ὥσπερ εἶχεν, ταύτης τῆς νυχτὸς διελὼν τοῦ 

τείχους πυλίδα χαὶ ταύτῃ τοὺς μεϑ᾽ αὑτοῦ διαγαγὼν προσέβαλλεν πρὸς 

τὸ βασίλειον. χαὶ τοὺς μὲν ϑορύβους τοὺς ἐν τοῖς τοιούτοις χαιροῖς 81] 

γνομένους χαὶ τοὺς φόβους τοὺς τῶν ἄλλων χαὶ τὰς παρακελεύσεις ΧΙΥ 97 

τὰς ἐχείνου τί δεῖ λέγοντα διατρίβειν; γενομένων δ᾽ αὐτῷ τῶν μὲν περὶ 
τὸν τύραννον ἀνταγωνιστῶν, τῶν δ᾽ ἄλλων πολιτῶν ϑεατῶν, [[ δεδιότες 
γὰρ τοῦ μὲν τὴν ἀρχήν, τοῦ δὲ τὴν ἀρετὴν ἧἡσυχίαν εἶχον, οὗ πρότερον 83 

10 ἐπαύσατο μαχόμενος χαὶ μόνος πρὸς πολλοὺς καὶ μετ᾽ ὀλίγων πρὸς 

Ὀ 

τό 

ἘΠῚ 

ἅπαντας τοὺς ἐχϑρούς, πρὶν ἑλεῖν τὸ βασίλειον, καὶ τούς τ᾽ ἐχϑροὺς 

ἐτιμωρήσατο καὶ τοῖς φίλοις ἐβοήϑησεν, ἔτι δὲ τῷ γένει τὰς τιμὰς τὰς 
πατρίους ἐκομίσατο χαὶ τύραννον αὑτὸν τὴς πόλεως κατέστησεν. 

(χ.) Ἡγοῦμαι μὲν οὖν, εἰ καὶ μηδενὸς ἄλλου μνησϑείην, ἀλλ᾽ 88 
ἐνταῦϑα χαταλείποιμι τὸν λόγον, ῥάδιον ἐχ τούτων εἶναι γνῶναι τὴν 
τ᾽ ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου καὶ τὸ μέγεϑος τῶν πεπραγμένων οὐ μὴν 
ἀλλ᾽ ἔτι γε σαφέστερον περὶ ἀμφοτέρων τούτων ἐχ τῶν ἐχομένων 

οἴομαι δηλώσειν. (ιδ΄) Τοσούτων γὰρ τυράννων ἐν ἅπαντι τῷ χρόνῳ 84 
γεγενημένων οὐδεὶς φανήσεται: τὴν τιμὴν ταύτην κάλλιον ἐκείνου χτησά- 

μενος. εἰ μὲν οὖν πρὸς ἕχαστον αὐτῶν τὰς πράξεις τὰς Εὐαγόρου 

παραβάλλοιμεν, οὔτ᾽ ἂν ὁ λόγος ἴσως τοῖς χαιροῖς ἁρμόσειεν οὔτ᾽ ἂν ὃ 

χρόνος τοῖς λεγομένοις ἀρχέσειεν ̓  ἣν δὲ προελόμενοι τοὺς εὐδοχιμωτά- 
τους ἐπὶ τούτων σχοπῶμεν, οὐδὲν μὲν χεῖρον ἐξετῶμεν, πολὺ δὲ συν- 

τομώτερον διαλεχϑησόμεϑα περὶ αὐτῶν. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ] 8 83. χαὶ μόνος... καὶ μετ΄ ὀλίγων ταΒρ. Ατίβίοί. γί, [9 

ρ. 18684 11; οὗ 8 18, 11 59, ΧΧΊΙ9, δρ. ΠῚ 4 -- ἃ 84. οὔτ᾽ ἂν ὁ λόγος... ἀρμό- 
σειεν Γ650. υυἱ νἱᾶ, ὅ6 10}. Αὐἰβειᾷ. 118. Ετο. (οἵ. Ιβοοῦ, ὙΠ|16, ΧΙΥ͂ 9). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒΊ 8 830,1 ἐχυρὸν ΓᾺ-ςο. Β5, ΒΙ. εἴ, ΧΥῚΙ 14] ὀχυρὸν Θ [,. Β. 
ΒΒ, Βοῃη. {νοΐ ὁχ Γ) --- χαταλαβὼν Θ ρμτ., καταλαβεῖν Θ, Λ --- 3 ἐν] ἐπ᾿ Θ Λ-ε “--- 
τινες (ἐς) αὐτὸ Θ --- 4 ἑαυτὸν Θ, ἑαυτοῦ ΛΞ -- προσέβαλε Θς ΕΒ, Β5. Καὶ Ρ. 812 

0011]. ΧΥῚ ὅ δ ῖπη. -- 81. θ γιγνομένους Γ ρΓ.] συμβαίνοντας Γ πιρ΄ (γρ.) 5. Θ Λ -ς 868 οἵ, 

ΧΙΝ 91 --- 1 λέγοντας ΛΝ. βορὰ οἵ, ΧΙΝ 91 --- 8 ϑεατῶν ὁπι. Θ --- 9. εἶχον Γ τ] 
ἦγον ΓΚ. (γρ.) 5 9 τα ἦγον (καὶ Θ Λ ρτ., καὶ ἰηθαχ. 4 οἵ. ΒΒ. Δα ΑΥϑορ. Ρ. 93 οοἀὐᾷ. 

ἀιοΐογ. Ρ. 104 --- 8 333. 10 μόνος (καὶ ΔΛ Μ, ΑἸά. --- ΤΙ καὶ τουτεχϑρου Γ μτ., καὶ τοὺς τ᾽ 
ἐχϑροὺς οὐΥτγ. 3] τ΄ οπι. ΘΛ ς Β. Β5. (ΔΔὰ. ϑαῖρρθ δρίϑὲ. οὐἱΐ. μ. 1394) --- ξ 38. 

12 καταλείποιμι Γ οἵ, δέτ. ΠΠ| μ᾿. 85] καταλίποιμι ΘΛ ς Οοὐ. ΝΙ, Ρ. 896 ΒΙ. -- 
16 πεπραγμένων Γ μτ. Β].] (ἐκείνῳ) πεπραγμένων Γ΄ Θ Λ οἀὰ. οχς, ΒΙ. --- 18 οἶμα: 
ΘΛς 85. δοῃη. Β]. βεὰ οἵ, δὰ ΥἹ] 4 -- 8 84. 19 καλλίων ΘΛ -- 91 παραβάλοιμεν 
ΘᾺΑς 56ἀ οἵ. δίτ. ΠῚ μ. 85 --- ἴσως τοῖς ἀκούουσιν ἀρέσειεν οὔτ᾽ ΘΛς --- 22 ἂν Θ, 
ἐὰν ὡς --- 28 ἑξετῶμεν Γ ργ.] ὃν ἕξομεν Γ᾽ τηρ΄ 3, 6γβ8. δ; ἔξομεν Γ΄ ΘΛε δηίο ., 
ηυἱ λέξομεν. 
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ΕἼ (.:.) Τῶν μὲν οὖν τὰς πατριχὰς βασιλείας παραλαβόντων τίς 

οὐκ ἂν τοὺς Εὐαγόρου χινδύνους προχρίνειεν; οὐδεὶς γάρ ἐστιν οὕτω 

ῥάϑυμος, ὅστις ἂν δέξαιτο παρὰ τῶν προγόνων τὴν ἀρχὴν ταύτην παρα- ἃ 
λαβεῖν μᾶλλον ἢ χτησάμενος ὥσπερ ἐχεῖνος τοῖς παισὶν τοῖς αὑτοῦ χατα- 

86 λιπεῖν. (ι:ς΄) Καὶ μὴν τῶν γε παλαιῶν χαϑόδων αὗτα: μάλιστ᾽ εὖ- 5 
δοχιμοῦσιν, ἃς παρὰ τῶν ποιητῶν ἀχούομεν οὗτοι γὰρ οὐ μόνον τῶν 

γεγενημένων τὰς χαλλίστας ἣμῖν ἀπαγγέλλουσιν, ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὑτῶν 

χαινὰς συντιϑέασιν. ἀλλ᾽ ὅμως οὐδεὶς αὐτῶν μεμυϑολόγηχεν, ὅστις 
οὕτω δεινοὺς χαὶ φοβεροὺς ποιησάμενος τοὺς χινδύνους εἰς τὴν αὑτοῦ 

χατῆλθεν ἀλλ᾽ οἱ μὲν πλεῖστοι πεποίηνται διὰ τύχην λαβόντες: τὰς τὸ 
βασιλείας, οἱ δὲ μετὰ δόλου καὶ τέχνης περιγεγενημένοι τῶν ἐχϑρῶν. 

81 (ιζ.) ᾿Αλλὰ μὴν τῶν γ᾽ ἐπὶ τάδε γεγενημένων, ἴσως δὲ καὶ τῶν ἀπάν- 
των, Κῦρον τὸν Μήδων μὲν ἀφελόμενον τὴν ἀρχήν, Πέρσαις δὲ χτη- 
σάμενον, καὶ πλεῖστοι χαὶ μάλιστα ϑαυμάζουσιν. ἀλλ᾽ ὁ μὲν τῷ 1536 
Περσῶν στρατοπέδῳ τὸ Μήδων ἐνίχησεν, ὃ πολλοὶ χαὶ τῶν Ἑλλήνων 15 
καὶ τῶν βαρβάρων ῥᾳδίως ἂν ποιήσειαν" ὁ δὲ διὰ τῆς ψυχῆς τῆς 

ἑαυτοῦ χαὶ τοῦ σώματος τὰ πλεῖστα φαίνεται τῶν προειρημένων δια- 
88 πραξάμενος. ἔπειτ᾽ ἐχ μὲν τῆς Κύρου στρατηγίας οὕπω δῆλον, ὅτι καὶ 

τοὺς Εὐαγόρου κινδύνους ἂν ὑπέμεινεν, ἐκ δὲ τῶν τούτῳ πεπραγμένων 
ἅπασι φανερόν, ὅτι ῥᾳδίως ἂν κἀκείνοις τοῖς ἔργοις ἐπεχείρησεν, πρὸς τὸ 
δὲ τούτοις τῷ μὲν ὁσίως καὶ διχαίως ἅπαντα πέπραχται, τῷ δ᾽ οὐχ 
εὐσεβῶς ἔνια συμβέβηχεν᾽ ὁ μὲν γὰρ τοὺς ἐχϑροὺς ἀπώλεσεν, Κῦρος 

δὲ τὸν πατέρα τὸν τῆς μητρὸς ἀπέχτεινεν. ὥστ᾽ εἴ τινες βούλοιντο μὴ 
τὸ μέγεθος τῶν συμβάντων ἀλλὰ τὴν ἀρετὴν τὴν ἑκατέρου χρίνειν, 

89 δικαίως ἂν Εὐαγόραν καὶ τούτου μᾶλλον ἐπαινέσειαν. εἰ δὲ δεῖ συν- 35 

τόμως χαὶ μηδὲν ὑποστειλάμενον μηδὲ δείσαντα τὸν φϑόνον, ἀλλὰ 

᾿" 

π᾿ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ κ) 86, τῶν μὲν οὖν... προχρίνειεν Ὠοχορδϑί. ἴῃ ΑΡΒίῃ.: 
ΕΠ). ὅτ. Π 446 5ᾳ. Α ; παρὸ οἱ θὰ αιδὸ βθραπαπίαγ γοβρ. ἰδ πὶ ̓ . 480 ἮΝ -- ὶ 37. 
ἀλλὰ μὴν τῶν γ᾽ ἐπὶ κτὲ γ65ρΡ. θοχορδί. Ἰ.]. Ρ. 447 

ἈΡΡΑΚΒΑΤΌΘΒΊ ὶ 8δ, 4. χτησάμενος Γ ρ᾽.] κείμενον ὁσίως Γ΄ τηρ΄. ὅ -ΞΞ- χτεσάμε- 

νος (ὁσίως) ΘΛς -- ἑαυτοῦ θΘΛςε -- ἃ 86, 1 προγεγενημένων ΛΚ οἷ. δὰ ὃ Τὸ -- 
χαλις Γρι., καλλίστας ΘΟΟΥΥ. 2 --- ἀπαγγελοῦσιν ἡ --- 8 ἀλλ᾽ ὅμως] ἄλλο μὲν Θ -- 

9 τοὺς ὁ. ΘΛςοε --- ἑαυτοῦ Θ ΛΕ --- 11 περιγεγενημένοι Γ ΒΒ. β0Πη, οἵ. δίτ. ΠῚ μ. 

919,88 ΤΥ νῥ. 360,1] περιγενόμενοι ΘΛ ς Β. ΒΒ8. Κ. ν. 818 ΒΙ. -- 8 87, 12 ἐπὶ τάδε] 
ἔπειτα Θ Λ - --- 13 τῶν μή τντ ΓῬΓ., ΟΟΥΥ, 3. --- 14 καὶ πλεῖστοι] ὃν πλεῖστοι Θ, ὃν οἱ 
πλεῖστοι Λ, πὰς οἵ πλεῖστοι ς, Βοὰ οἵ, δγ, ΠῚ ρ. ΘΟΤ ΤΥ ῥ. 862 -- τῷ] τῶν Θ -- 
18 τὸ] τὸν Θ -- 8 38, 18 στρατήας Γ μΓ., στρατηγίας Γ, Θ] στρατείας Λ-ς Β, -- 
20 ἂν ἐκείνοις Θ --- 31 πέπραχται ἅπαντα (}..} οΟἸ1ος. ΘΛ ς -- 28 τὸν τῆς] τὸν 
ὁ. ΘΛς --- 94. ἀρετὴν τὴν] τὴν οι. ΘΛ ς οἵ. Βίν, ΠῚ ρ. 81 ὅδ 1816 Ρ. 9. 
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ὁ παρρησίᾳ χρησάμενον εἰπεῖν, οὐδεὶς οὔτε ϑνητὸς οὔϑ᾽ ἡμίϑεος οὔτ᾽ 

ἀϑάνατος εὑρεθήσεται χάλλιον οὐδὲ λαμπρότερον οὐδ᾽ εὐσεβέστερον 
λαβὼν ἐχείνου τὴν βασιλείαν. καὶ τούτοις ἐχείνως ἄν τις μάλιστα 
πιστεύσειεν, εἰ σφόδρα τοῖς λεγομένοις ἀπιστήσας ἐξετάζειν ἐπιχειρήσειεν, 

δ ὅπως ἕχαστος ἐτυράννευσεν. φανήσομαι γὰρ οὖχ ἐχ παντὸς τρόπου 
μεγάλα λέγειν προϑυμούμενος, ἀλλὰ διὰ τὴν τοῦ πράγματος ἀλήϑειαν 

ἃ οὕτω περὶ αὐτοῦ ϑρασέως εἰρηχώς. 

(ιη.) Εἰ μὲν οὖν ἐπὶ μιχροῖς διήνεγκεν, τοιούτων ἂν χαὶ τῶν 40 

λόγων αὐτῷ προσῆχεν ἀξιοῦσϑαι᾽ νῦν δ᾽ ἅπαντες ἂν ὁμολογήσειαν τυ- 
τὸ ραννίδα καὶ τῶν ϑείων ἀγαϑῶν χαὶ τῶν ἀνθρωπίνων μέγιστον χαὶ 

σεμνότατον χαὶ περιμαχητότατον εἶναι. τὸν δὴ τὸ χάλλιστον τῶν ὄντων 
χάλλιστα χτησάμενον τίς ἂν ῥήτωρ ἢ ποιητὴς ἢ λόγων εὑρετὴς ἀξίως 
τῶν πεπραγμένων ἐπαινέσειεν: 

δ (ι3΄.) Οὐ τοίνυν ἐν τούτοις ὑπερβαλλόμενος ἐν τοῖς ἄλλοις εὑρεϑή- 41 

16 σεται χαταδεέστερος γενόμενος, ἀλλὰ πρῶτον μὲν εὐφυέστατος ὧν τὴν 
γνώμην καὶ πλεῖστα χατορϑοῦν δυνάμενος ὅμως οὐχ φήϑη δεῖν ὀλιγωρεῖν 

191 οὐδ᾽ αὐτοσχεδιάζειν περὶ τῶν πραγμάτων, [) ἀλλ᾽ ἐν τῷ ζητεῖν καὶ φροντί- 
ζειν καὶ βουλεύεσθαι τὸν πλεῖστον τοῦ χρόνου διέτριβεν, ἡγούμενος μέν, εἰ 
χαλῶς τὴν αὑτοῦ φρόνησιν παρασχευάσειεν, καλῶς αὑτῷ χαὶ τὴν βασι- ΧΙ τὸ 

0 λείαν ἕξειν, ϑαυμάζων δ᾽ ὅσοι τῶν μὲν ἄλλων ἕνεχα τῆς ψυχῆς ποι- 
οὗνται τὴν ἐπιμέλειαν, αὐτῆς δὲ ταύτης μηδὲν τυγχάνουσιν φροντίζοντες. 

ἔπειτα χαὶ περὶ τῶν πραγμάτων τὴν αὐτὴν διάνοιαν εἶχεν ̓  ὁρῶν γὰρ 48 
Ὁ τοὺς ἄριστα τῶν ὄντων ἐπιμελουμένους ἐλάχιστα λυπουμένους, χαὶ τὰς 

ἀληϑινὰς τῶν ῥᾳϑυμιῶν οὐχ ἐν ταῖς ἀργίαις ἀλλ᾽ ἐν ταῖς εὐπραγίαις 
5 ἐνούσας, οὐδὲν ἀνεξέταστον παρέλειπεν, ἀλλ᾽ οὕτως ἀχριβῶς χαὶ τὰς 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 41. αὐτοσχεδιάζειν ΒΑ 88, 5 (οἵ, ΜοΘΙΒ 5. ν.; Το Μδρ, 

Ρ. 845, 10 ΕΗ); οἵ, [βοογ. Υ11 9, 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΘ])] 8 89. 2 χαλλίων Θ --- 8 μάλιστ᾽ ἂν τις Ο011ος.1Θ Λς-ς ἢο. -- 
4 εἰ (μἢ ΘΛ ς -- λεγομένοις Γ μΓγ.} νῦν μοβὲ λβγομένοις ἴῃ της. διὰ. Γῳ, (νῦν) 
λεγομένοις ΘΛ-Εε --- 5 ἐτυράννηπε Θῆς -- 1. ϑρασέως εἰρηκὼς περὶ αὐτοῦ (1.) 
ΟΟ]1ος. Θ --- 8ὶ 40. 9 αὐτόν ΘΛΕε ἢο. --- προσῆκον (ἣν) Θ ς, προσῆκον ἂν ἡ -- 
δὲ πάντες ΘΛε -- ὁμολογήσαιεν ΘΛε δηΐο Ἰ,.. -- 19 (ἢ) ῥήτωρ ΘΛς»εΕ δηΐο 1,. 

(Δρρθηά.) --- ξὶ 41. 14. ὑπερβαλόμενος Λ ς (οχα. 5[. Α.) ΒΙ]. --- 15 γεγονώς ΘΛς -- 

11 καὶ φροντίζειν οἴη. Θ᾽ -- 18 τὸν] τὸ Θ᾽ --- τοῦ χρόνου] χρόνον Λς --- 19 ξδαυτοῦ 
ΘῆΑς --- παρασχευά τττν χαλῶς Γ᾽ μῖΓ,, παρασχευάσειεν (ὁμοίως) καλῶς ΟΟΥΤ. ὃ --- 
90 ἔξε: Θ -- ὅσοι τῆς μὲν φυχῆῇς ἕνεκα τῶν ἄλλων ΟΟ]1οΟ. ΛΔ ς -- 31 ταύτης ὁπ. Δ ς 

βορὰ οἵ, δέν. ΠῚ ψ. 448 -- τυγχάνωσι Θ -- 8 45, 29 ἔχειν Γ μΥ., εἶχεν ὁοοττ. 2, 

ἔχει Θ -- 98 ἐπιμελλομένους Θ᾽ --- 34. εὐπραγίαις Γ ρὑΓ. Β. ϑίν. ΤΥ ῥ. 8140 ΒΕ. (844 

ΑΤΡΟΡ. μ. 3605) Καὶ. μ. 360] κείμενον καὶ καρτερίαις Γ᾽ πιρ, ὃ -- εὐπραγίαις (καὶ καρ- 

τερίαις) Θ᾽ ἢο. ΒΆ8. ὅσῃπ. Β]., εὐπραγίαις ζ(χαὶ ταῖς καρτερίαις) ἡ ς (ὁχ [6 πιο8.}.]} 

ΌΧ 1071) --- 38 παρέλειπεν (᾽, Β].] παρέλιπεν ΓΛ οαἀά., παρολιπὼς Θ ργ., ἃ ΒῈΌ ἃ δα. 1. 
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πράξεις ἴδει καὶ τῶν πολιτῶν ἕκαστον ἐγίγνωσχεν, ὥστε μήτε τοὺς ἐπι- 

βουλεύοντας αὐτῷ φϑάνειν μήτε τοὺς ἐπιειχεῖς ὄντας λανθάνειν, ἀλλὰ 

πάντας τυγχάνειν τῶν προσηχόντων ̓  οὗ γὰρ ἐξ ὧν ἑτέρων ἤχουεν οὔτ᾽ 

ἐχόλαζεν οὔτ᾽ ἐτίμα τοὺς πολίτας, ἀλλ᾽ ἐξ ὧν αὐτὸς συνύδει τὰς 

χρίσεις ἐποιεῖτο περὶ αὐτῶν. ἐν τοιαύταις δ᾽ ἐπιμελείαις ἑαυτὸν κατα- 

στήσας οὐδὲ περὶ τῶν χατὰ τὴν ἡμέραν ἑκάστην προσπιπτόντων οὐδὲ 

περὶ ἕν πεπλανημένως εἶχεν, ἀλλ᾽ οὕτω ϑεοφιλῶς χαὶ φιλανϑρώπως 

διῴχει τὴν πόλιν, ὥστε τοὺς εἰσαφικνουμένους μὴ μᾶλλον Εὐαγόραν τῆς 
ἀρχῆς ζηλοῦν ἣ τοὺς ἄλλους τὴς ὑπ᾽ ἐκείνου βασιλείας. ἅπαντα γὰρ 

τὸν χρόνον διετέλεσεν οὐδένα μὲν ἀδικῶν, τοὺς δὲ χρηστοὺς τιμῶν, καὶ 
σφόδρα μὲν ἁπάντων ἄρχων, νομίμως δὲ τοὺς ἐξαμαρτάνοντας χολάζων᾽ 

οὐδὲν μὲν συμβούλων δεόμενος, ὅμως δὲ τοῖς φίλοις συμβουλευόμενος " 
πολλὰ μὲν τῶν χρωμένων ἡττώμενος, ἅπαντα δὲ τῶν ἐχϑρῶν περι- 
γιγνόμενος " σεμνὸς ὧν οὐ ταῖς τοῦ προσώπου συναγωγαῖς, ἀλλὰ ταῖς 

τοῦ βίου χατασχευαῖς οὐδὲ πρὸς ἕν ἀτάχτως οὐδ᾽ ἀνωμάλως διαχείμενος, ὃ 

ἀλλ᾽ ὁμοίως τὰς ἐν τοῖς ἔργοις ὁμολογίας ὥσπερ τὰς ἐν τοῖς λόγοις 

διαφυλάττων ̓  μέγα φρονῶν οὐχ ἐπὶ τοῖς διὰ τύχην, ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς δι᾿ 

αὑτὸν γιγνομένοις τοὺς μὲν φίλους ταῖς εὐεργεσίαις ὑφ᾽ αὑτῷ ποιού- 

μενος, [[ τοὺς δ᾽ ἄλλους τῇ μεγαλοψυχίᾳ καταδουλούμενος " φοβερὸς ὧν 

οὐ τῷ πολλοῖς χαλεπαίνειν, ἀλλὰ τῷ πολὺ τὴν τῶν ἄλλων φύσιν ὑπερ- 
βάλλειν ̓  ἡγούμενος τῶν ἡδονῶν, ἀλλ᾽ οὐχ ἀγόμενος ὑπ᾽ αὐτῶν᾽ ὀλίγοις 
πόνοις πολλὰς ῥᾳστώνας χτώμενος, ἀλλ᾽ οὐ διὰ μικρὰς ῥᾳϑυμίας μεγά- 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 48. ἀλλ᾽ οὕτω ϑεοφιλῶς.... (8. 46) τούτοις διαφέρειν Βιοῦ. 

Α8, 48 δὴ δ ΜΝ (48, δ0 ὁ. σοά. Α; 48, 54. οἵ. 04. 5) -- ὃὩῦᾳ 45. μέγα φρονῶν 

ννον͵ δι. αὑτὸν Ατίβιοι, τηρί. Τ 9. μυ. 1868 ἃ 6 --- τοὺς μὲν φίλους... καταδουλοῦύ- 

μενος ΟΟἹΥ̓́Ρ. ῬΘΙΙΒ. 184. 

ΔΡΡΑΒΑΤΟΘΒΊ 1 ἤδη Θ --- καὶ οηϊ. Θ᾽ ρῥτγ.. 5.0. 8)104. -- Ο3. αὐτῶν θ “--- 
φϑάνειν Γ ρῖ., φϑονεῖν Γ΄. Θ βοα οἵ, ΧΙΡῚ 22 --- ὃ πάντα Θ .-.- 4 ἐπετίμα τοῖς 

πολίταις ΘΛ Ξ (οἷ. οοττῖ. Ὑ'ῇ. Ο.) -- ξ 48. δ᾽ {ταῖς) τοιαύταις ᾿ς --- 1 οὕτως Λ --- 

8. ἀφικνουμένους ΘΛ ϑ5ί΄ου. ς οὖ. Κοὶὶ ΑΤ ρΡ. 58 π. 8 --- 9 τοὺς ἄλλους Γ μγ.] γρ. 
ἀρχομένους Γ τὰρ. ὃ, τοῖς ἀρχομένοις Θ, τοὺς ἀρχομένους Λ Βίο0}. ς οἵ. ΧΙ 40 δέν. ΠῚ 

Ρ. 450 --- ἐκεῖνον Θ, ἐκείνῳ ΛΟ, --- 11 ἐξαμαρτάνοντας ἴῳ ΘΛ ϑδίοῦ. ς εἴ. ΧΙ 29, 

ΧΙΝ 1039, ΧΥΠ 189, ΧΝΠῚ 260, ΧΙΧ 251] ἐξαμαρτόντας Γ ψγ. Β. 88. -- ὶ Ἡ. 
13 ἁπάντων ϑίοῦ. (ΘοΙορὰ ἰδοβί ἴῃ Α) --- περιγενόμενος ἡ ς δπί (. .-.-- 14 ἀτ᾽ υγαῖς 

(Ξ-- ἀγωγαῖς : 1.) Θ --- 16 ἔργοις] λόγοις ΘΛ διοῦ. ς --- τὰς] τὰ ϑίον. --- λόγοις] 

ἱεροῖς Θ᾽ δίον., ὅρχοις ᾿ς εἴ, ΚΘΙΙ ΑἹ μ. 181 588. -- ἐ 4. 11 ἐπὶ Ὀΐδ οπ;. 

Ατίβίοί. --- τύχην (ὑπάρχουσιν) Αὐ᾽ϑίος. (πὶ ἰδηθη πὸ Ππαθϑὲ γιγνομένοις) ῥχοῦ. 

Κεῖ! ΑἹ ρ. δέ υ. 8 ΑἸθγθομὶ 1890 μ. 18 -- 18 γιγνομένοις Γ᾽ ΡΥ. Βίοῦ.) κείμενον 

ἀγαϑοῖς Γταρ. ὃ --- γιγνομένοις (ἀγαϑοῖς) ΘΛ --- ὑφ᾽ αὑτὸν 5ιοῦ. σογρῬαγβ. -- 

20 τὴν φύσιν τῶν ἄλλων ΟΟἸΪος. ΔΛ ς, τῶν ἄλλων (οι. τὴν φύσιν) Θ᾽ 5τ1οῦ. οἵ, Καὶ] ΑἹ 
Ρ- 84 ἢ. 4. --- 31 ἀλλ᾽ οἵη. ϑίοῦ, θα οἵ. Καὶ! ΑἹ ῥ. 46 π. 8. 
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λοὺς πόνους ὑπολειπόμενος ̓  ὅλως οὐδὲν παραλείπων, ὧν προσεῖναι: δεῖ 

υ τοῖς βασιλεῦσιν, ἀλλ᾽ ἐξ ἑκάστης τῆς πολιτείας ἐξειλεγμένος τὸ βέλτιστον, 

χαὶ δημοτιχὸς μὲν ὧν τῇ τοῦ πλήϑους ϑεραπείᾳ, πολιτιχὸς δὲ τῇ τῆς 

πόλεως ὅλης διοιχήσει, στρατηγιχὸς δὲ τῇ πρὸς τοὺς χινδύνους εὐβουλίᾳ, 
5 μεγαλόφρων δὲ τῷ πᾶσι τούτοις διαφέρειν. 

Καὶ ταῦϑ᾽ ὅτι προσῆν Εὐαγόρᾳ, χαὶ πλείω τούτων, ἐξ αὐτῶν 
τῶν ἔργων ῥάδιον χκαταμαϑεῖν. (χ΄.) Παραλαβὼν γὰρ τὴν πόλιν ἐχ- 

ὁ βεβαρβαρωμένην χαὶ διὰ τὴν τῶν Φοινίχων ἀρχὴν οὔτε τοὺς Ἕλληνας 

προσδεχομένην οὔτε τέχνας ἐπισταμένην οὔτ᾽ ἐμπορίῳ χρωμένην οὔτε 
ιὸ λιμένα χεχτημένην, ταῦτά τε πάντα διώρϑωσεν καὶ πρὸς τούτοις καὶ 

χώραν πολλὴν προσεχτήσατο χαὶ τείχη προσπεριεβάλετο χαὶ τριήρεις 
ἐναυπηγήσατο καὶ ταῖς ἄλλαις χατασχευαῖς οὕτως ηὔξησε τὴν πόλιν, 

ὥστε μηδεμιᾶς τῶν Ἑλληνίδων ἀπολελεῖφϑα:, χαὶ δύναμιν τοσαύτην 
ἃ ἐνεποίησεν, ὥστε πολλοὺς φοβεῖσϑαι τῶν πρότερον χαταφρονούντων 

ιὸ αὐτῆς. καίτοι τηλικαύτας ἐπιδόσεις τὰς πόλεις λαμβάνειν οὐχ οἷόν τ᾽ 

ἐστίν, ἣν μή τις αὐτὰς διοιχῇ τοιούτοις ἤϑεσιν οἵοις Εὐαγόρας μὲν 

εἶχεν, ἐγὼ δ᾽ ὀλίγῳ πρότερον ἐπειράϑην διελθεῖν. ὥστ᾽ οὐ δέδοιχα, 
μὴ φανῶ μείζω λέγων τῶν ἐχείνῳ προσόντων, ἀλλὰ μὴ πολὺ λίαν ἀπο- 

λειφϑῶ τῶν πεπραγμένων αὐτῷ. τίς γὰρ ἂν ἐφίκοιτο τοιαύτης φύσεως: 
0 ὃς οὐ μόνον τὴν ἑαυτοῦ πόλιν πλείονος ἀξίαν ἐποίησεν, ἀλλὰ καὶ τὸν 

6 τόπον ὅλον τὸν περιέχοντα [τὴν νῆσον] ἐπὶ πραότητα χαὶ μετριότητα 

προήγαγεν. πρὶν μέν γε λαβεῖν Εὐαγόραν τὴν ἀρχὴν οὕτως ἀπροσ- 
οἶστως χαὶ χαλεπῶς εἶχον, ὥστε χαὶ τῶν ἀρχόντων τούτους ἐνόμιζον εἶναι 

βελτίστους, οἵτινες ὠμότατα πρὸς τοὺς Ἕλληνας διαχείμενοι τυγχάνοιεν " 

ΛΡΡΑΈΒΑΤΟΒΙ ἃ 46. 1 (δὲ) οὐδὲν Θ ἡ - --- παραλιπὼν Θ Λ ς δηίο Ὁ. --- δεῖ τοῖς 

βασιλεῦσιν] τοῖς βασιλεῦσι πρέπει Θ Λ 5(0)). ς (ἐπ Ἔχοβαπι ἴῃ Θὲ --- 3 ἑκάστης τῆς Γτ.] 

τῆς ΘΧΡΌΏΧ. Γο Ξε ὁπ. Θ Λϑίοῦ. ς οἵ, δὰ ΥἹ 80 --- ἐχλεγόμενος ΘΛ Βί0Ὁ. ς ΚοΙ] ΑΤ ρ. 
δά ῃ. ἢ -- 4 ὅλης οη, ΘΛ δίοῦ. ς Β5, δὰ Αὐϑορ. Ρ. 109, 145 Καὶ! ΑΤ ψ. δ4 η.8 -- 
ὃ μεγαλόφρων ΓΒ, ΒΞ, ΒοΊιη, (οὔ, δὰ 106.}] τυραννικὸς ΘΛ 5ιοῦ. ς ΟἸν. ΒΒ, Καὶ. ῥ. 860 

ΒΙ. Καὶ! --- τῷ] τὸ Θ --- 1 τῶν οπι. Θ -- 8 47. 9. (τὰς) τέχνας Θ --- χρωμένην 
Γρυ. Λ] χρωμένην (δ:τὰ τὸ μὴ ἐμπορεύεσθαί τινας παρ᾽ αὐτῶν διὰ τὴν ὡμότητα αὑτῶν εἰ δέ 

τις οὖν εἴποι καὶ) Γ πηᾳ. (κείμενον) ὃ Θ --- Ι0 λιμένα ΓρΥγ.Ἶ] λιμένας Ἁ,ωΘὴς -- 

11 προσπεριεβάλλετο Θ᾽ .-- 19 παρασχευαῖς ΘΑς --- 18 ἑλληνίδων {πόλεων Θ Λ -ξ --- 

14. φοβεῖσθαι πολλοὺς ΘσΟ]1ος. ΘΛςθο. --- 8 48... 16 ἂν μή ΘΛΑς -- οἷος Θ.-- 
11 ὀλίγα Θ --- 18 μείζων Θ --- 8 49.. 19 μοβὲ φύσεως δίσπαι ἐπέουγομ. μ08. ΒΌΠΉ. 
οἱ ἀοἴνααθν ἀγα. 6Χ σοηΐγ, μ. 25. 60]]. ὶ θ6, 11 --- 90 αὐτοῦ Θ, αὑτοῦ Λ ς Β5. Βοη. 
Β]. --- πλείονα Θ᾽ --- τὸν περιέχοντα τόπον (0πι. ὅλον τὸν) ΘΛΕ -- 31 τὴν νῆσον 

(161. Οὐ6 ἢ} (Απίίάοβ, ρ. 251) ΟἼτ. ΗΠ σβο ῖ 601}. ΧΙΧΊΟΤ, ΧΧ 84 2400 1816 μ. 9 

Ξομη.3 --- 22 γεῖ γὰρ Θῆς (εἰ. ΝΑΌΟΥ Ρ. 69. οἱ Τὰ, ἀ6 ματος. πρίν δρ. ογδίί. 

Αἰὸ ρ..21). βοα οἵ, ΧΗ 45 βομη. δὰ Ἰοὺ, -- 94. οἵτινες ΓΡΓ οἵτινες (ἂν) Γ, Θ Λ - -- 

τυγχάνβιεν Δ, 

40 
θοῦ. 
ἤξτῃ. ὃ 

41 

4Ν 

48 



[58 ΧΠΙ. ᾿ἸΣΟΚΡΑΤΟΥ͂Σ (9) 

ὅθ νῦν δὲ τοσοῦτον μεταπεπτώχασιν, ὥσθ᾽ ἁμιλλᾶσϑαι μέν, οἴτινες 199 

58 

δά 

αὐτῶν δόξουσιν τιλέλληνες εἶναι μάλιστα, παιδοποιεῖσθαι δὲ τοὺς πλεί- 

στους αὐτῶν γυναῖχας λαμβάνοντας παρ᾽ ἡμῶν, χαΐρειν δὲ καὶ τοῖς 
χτήμασιν χαὶ τοῖς ἐπιτηδεύμασιν τοῖς Ἑλληνιχοῖς μᾶλλον ἣ τοῖς παρὰ 
σφίσιν αὐτοῖς, πλείους δὲ χαὶ τῶν περὶ τὴν μουσιχὴν καὶ περὶ τὴν 

ἄλλην παίδευσιν ἐν τούτοις τοῖς τόποις διατρίβειν, ἢ παρ᾽ οἷς πρότερον 
εἰωϑότες ἧσαν. χαὶ τούτων ἁπάντων οὐδεὶς ὅστις οὐχ ἂν Εὐαγόραν 
αἴτιον εἶναι προσομολογήσειεν. ῦ 

(χα΄.) Μέγιστον δὲ τεχμήριον χαὶ τοῦ τρόπου χαὶ τῆς ὁσιότητος 
τῆς ἐχείνου “ τῶν γὰρ Ἑλλήνων πολλοὶ καὶ καλοὶ χἀγαϑοὶ τὰς ἑαυτῶν 
πατρίδας ἀπολιπόντες ἦλθον εἰς Κύπρον οἰχήσοντες, ἡγούμενο!: χου- 
φοτέραν χαὶ νομιμωτέραν εἶναι τὴν Εὐαγόρου βασιλείαν τῶν οἴχοι 
πολιτειῶν " ὧν τοὺς μὲν ἄλλους ὀνομαστὶ διελϑεῖν πολὺ ἂν ἔργον εἴη, 
Κόνωνα ἰδὲ τὸν διὰ πλείστας ἀρετὰς πρωτεύσαντα τῶν Ἑλλήνων τίς ε 
οὐκ οἶδεν, ὅτι δυστυχησάσης τῆς πόλεως ἐξ ἁπάντων ἐχλεξάμενος ὡς τ 

Εὐαγόραν ἦλϑεν, νομίσας καὶ τῷ σώματι βεβαιοτάτην εἶναι τὴν παρ᾽ 
ἐχείνῳ ᾿χαταφυγὴν χαὶ τῇ πόλει τάχιστ᾽ ἂν αὐτὸν γενέσϑαι βοηϑόν. 
χαὶ πολλὰ πρότερον ἤδη χατωρϑωχὼς οὐδὲ περὶ ἑνὸς πώποτε πράγ- 
ματος ἔδοξεν ἄμεινον ἢ περὶ τούτου βουλεύσασϑαι συνέβη γὰρ αὐτῷ 
διὰ τὴν ἄφιξιν τὴν εἰς Κύπρον χαὶ ποιῆσαι καὶ παϑεῖν πλεῖστ᾽ ἀγαϑά. Η 
πρῶτον μὲν γὰρ οὖχ ἔφϑασαν ἀλλήλοις πλησιάσαντες, καὶ περὶ πλείονος 

ἐποιήσαντο σφᾶς αὐτοὺς ἢ τοὺς πρότερον οἰκείους ὄντας. ἕπειτα περί 

τε τῶν ἄλλων ὁμονοοῦντες ἅπαντα τὸν χρόνον διετέλεσαν χαὶ περὶ τῆς 
ἡμετέρας Ἰπόλεως τὴν αὐτὴν γνώμην εἶχον. ὁρῶντες γὰρ αὐτὴν ὑπὸ 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ὃ ὅ9, Κόνωνα δὲ... ἦλθεν γ680. Ατἰδίοί, υἱοί, ΠῚ 28 μ, 1399 8 8 

(οἵ, 5.0]. δίδρ!δη. ἴῃ πὰπς Ἰος.: ὕτϑιῃ. Δ. Ῥϑυ. 3299); 56}0]. Ποιοϑίῃ. ΧΧΤ 
δ 15. ρΡ. 616 ἢ; 56110]. Αὐβεϊα. ν. 347, Ὁ Ὁ --- ὃ 58. καὶ περὶ πλείονος ἐποιήσαντο... 

οἰχείους ὄντας ῬΆΡΥΓ. ἰαῖπογ, ΠῚ ν᾿». 79. 54. (χπηἰ. 45), οἵ, Καὶ] θηδο ΧΧΊΗ μ᾿. 881. 

ΑἈΡΡΑΒΑΤΙΒ) 8 ὅθ..1 Δ ἴῃ χρ. δηΐο οἵἴτινβς Γ ΒΓ. -- 2. μάλιστα εἶναι 

οΟΙ1οο. Θ, μᾶλλοι εἶναι Λ ς --- ὃ αὐτοῖς, (αὐτὸς) Θ᾽ --- μουσιχὴν χαὶ ΓΡτγ.] μουσικὴν 
χαὶ (τῶν) Γ, Θὴςξ 88. ϑδόιη. Β]. οὔ. δὰ ΥΠ31 -- ΒΓ], 9. δὲ] καὶ Θ “-- 
10 τῆς οπ|. Θ --- καὶ ἀγαϑοὶ ΘΑς -- 11 χουφοτέραν Γ ργ.]} ὠς Γτηᾷ. πὸ. 
ΡΥ, Ξε κοινοτέραν ΘΛΕΟΙΥΠΙ 86, ΧΥΤΠ τὸ Β8. δὰ Αστθορ. ὑ. 188 -- 123 εἶναι καὶ 
γομιμωτέραν (ΟοΙος. Λ ς, εἶναι οη. Θ --ὀ 18 πολὺ διελθεῖν (Π01]]ος. Θ --  ὅϑ, 

15 δυστυχησάσης (δυστυχήσας Γ μτ.) τῆς πόλεως ἴῷ ΘΛ ς Β. Β5. Καὶ. ρΡ. 511: ΟΝ. ἢ 69, 
ΓΥ̓ 40] δυστυχήσας (ὁ0π|. τῆς πόλεως) Αὐἱβίοί, Β8. (0011, ΧΧ 62) 50ῃη. ΒΙ. ΚεΙΙ: 

βρᾷ δυστυχήσας... ἐκλεξάμενος αἰΐᾳ0 πιοο πιοϊθαίαπ) -- 16. ἦλθΎδον ΔΛ μγτ., 

ἦλθε οοτγ. 4 --- παρ᾽ ἐκεῖνον ΘΛΌΟ, -- 18 πολλὰ δὲ (ὁπ. χαὶ) Θὰς --- πώποτε 

οι. Θ --- 19 περὶ τούτων βεβουλεῦσϑαι ΘΛς --- β͵ι ὅϑ, 21 γὰρ οἵω. ΛΜ. ΑΙά. -- 

ἔφϑησαν ΘΛς εἴ. δὰ ΙΝ 81 -- πλείονας Θ᾽ --- 32. πρότερον (αὐτῶν) οἰχβους ΡᾺΡ 

Ἐαίη. --- 94. εἶχον Γ ρμΥ.] ἔσχον Γ΄τηρ. (γρ.) ΘΛε ἢο. 
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Λακεδαιμονίοις οὖσαν καὶ μεγάλῃ μεταβολῇ χεχρημένην, λυπηρῶς χαὶ 
βαρέως ἔφερον, ἀμφότεροι προσήχοντα ποιοῦντες “ τῷ μὲν γὰρ ἣν φύσει 
πατρίς, τὸν δὲ διὰ πολλὰς χαὶ μεγάλας εὐεργεσίας νόμῳ πολίτην ἐπε- 
ποίηντο. σχοπουμένοις δ᾽ αὐτοῖς, ὅπως τῶν συμφορῶν αὐτὴν ἀπαλ- 

λάξουσιν, ταχὺν τὸν χαιρὸν Λακεδαιμόνιοι παρεσχεύασαν ̓  ἄρχοντες 
γὰρ 1 τῶν Ἑλλήνων χαὶ κατὰ γῆν χαὶ χατὰ ϑάλατταν εἰς τοῦτ᾽ 
ἀπληστίας ἦλθον, ὥστε χαὶ τὴν ᾿Ασίαν χαχῶς ποιεῖν ἐπεχείρησαν. 
λαβόντες δ᾽ ἐκεῖνοι τοῦτον τὸν καιρὸν χαὶ τῶν στρατηγῶν τῶν βασιλέως 

ἀπορούντων, ὅ τι χρήσωνται τοῖς πράγμασιν, ἐδίδασχον αὐτοὺς μὴ κατὰ 
γῆν ἀλλὰ χατὰ ϑάλατταν ποιεῖσϑα: τὸν πόλεμον τὸν πρὸς Λακχεδαι- 

μονίους, νομίζοντες, εἰ μὲν πεζὸν χαταστήσαιντο στρατόπεδον χαὶ τούτῳ 

περιγένοιντο, τὰ περὶ τὴν ἤπειρον μόνον χαλῶς ἕξειν, εἰ δὲ κατὰ ϑά- 
λατταν χρατήσαιεν, ἅπασαν τὴν Ἑλλάδα τῆς νίχης ταύτης μεϑέξειν. 

ὅπερ συνέβη πεισθέντων γὰρ ταῦτα τῶν στρατηγῶν καὶ ναυτιχοῦ 

συλλεγέντος, Λαχεδαιμόνιοι μὲν κατεναυμαχήϑησαν χαὶ τῆς ἀρχῆς 
ἀπεστερήϑησαν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες ἠλευϑερώϑησαν, ἣ δὲ πόλις ἡμῶν τῆς 
παλαιᾶς δόξης μέρος τι πάλιν ἀνέλαβεν χαὶ τῶν συμμάχων ἡγεμὼν 
χατέστη. καὶ ταῦτ᾽ ἐπράχϑη Κόνωνος μὲν στρατηγοῦντος, Εὐαγόρου 
δὲ τοῦτο παρασχόντος καὶ τῆς δυνάμεως τὴν πλείστην παρασχευάσαντος. 
ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς μὲν αὐτοὺς ἐτιμήσαμεν ταῖς μεγίσταις τιμαῖς χαὶ τὰς 

εἰχόνας αὐτῶν ἐστήσαμεν, οὗπερ τὸ τοῦ Διὸς ἄγαλμα τοῦ σωτῆρος, 

ΤΕΒΤΙΝΜΟΝΙΑ)Ί ὃ 84. ταχὺν τὸν χαιρὸν Λαχεδαιμόνιοι παρεσχεύασαν ῬΆΡΥΤ. 
Ἐδίπου. 1.1. --- ὥστε καὶ τὴν ᾿Ασίαν, .. ἐπεχείρησαν ῬᾶΆρντ. Βδίηογ. 1. ].; Τ6ΒΡ. 

5000]. Αὐἰβεϊα, μ. 12.1.12 ἢ -- 8. 57. ὑπὲρ ὧν ἡμεῖς κτὸ τοβρ. ΟΠπογίεϊ 8 ἐπ Ατὐβε τη 

(δνας ἀδ ΡΠ} 1]0]. Γ 1817) Ρ. 84 ΟΥδχ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΟΣΒῚΊ 8 δὅ4. 1 κεχρημένη Θ --- 3. δὲ (χαὶ διὰ ΛΝ. ΑἸὰ, 1. -- 
πολλὰς εὐεργεσίας χαὶ μεγάλας νομοπολίτην Θ -- 4 σχοπούμενοι χαὶ αὐτοῖς Θ -- 

ἀπαλλάξουσιν Γ ργ.] ἁπαλλάξωσιν Γ, -Ξ ἀπαλλάξωσι ΘΛ ς δηΐο Ϊ,. Ξοα οἵ, Β5. (δὲ 
ΑὙΘΟΡ. Ρ. 3914) Ρ. ΧΧΧΙΥ ὃ -- ὃ ταχὺν Γ τ. Ρὰρ Κδίη.} ν θχριηχ. Γι ξξξε ταχὺ ΘΛς --- 
Ὁ ϑάλασσαν Λς δηΐο (΄ --- ἃ δ. 9 χρήσοντα: ΘΛΕ δπίο (᾽, 866. οἵὗἃ κα ὙΠ] 29 -- 

πράγμασιν Γ ΡΥ.] παροῦσιν Γτηρ. (γρ) ὃ ΘΑς -- 10 ποιεῖσϑαι μοβί λακεδαιμονίους 
00]1ος. Θ Λε 0. -- Π1 στρατόπεον καταστήσαιντο (0100. Θ Λ ς ἢο. Β8. Κ΄ ν. 860 ΒΙ. 
Ρτορίον Ποπιοθοῖ. (οἴ, ὃ 171), αῦϑο ντῸ ταῖο πὴ οδί σου, οατα ογαίου Πποπηοθοίο- 

Ἰϑαΐοῃ 410] ΘΟ, Βα] δου αν οσῖς 6, κα. οἵ, 8 30 διελὼν... διαγαγὼν --- 12 μόνον Γ γγ.]} 
μόνην Γ᾿. ΘΛεΕ 568 οἵ, δοίη. δὰ ἰός. --- 18 κρατήσειαν Θ Λ οἀά. εχς. ΒΒ. βορὰ οἵ, 

ΜΕ ΙΝ -- πᾶσαν Θῆς -- ὅθ. 14. ὅτιπερ Θ -- 16 τῆς Γ κι, τῆς {τῶι} Γ,ΘΛ 

οα4. βοὲ εἴ, δά 119 .-- Ι1 ἀπέλαβεΘΑΛςε -- 19 δὲ] τε Θ --- τοῦτο Γ ργ. Β8.] 

αὑτόν {τὲ) Γ. ΘᾺ ς Β, 8. δὰ Ατϑορ. Ρ. 418 ΒΒ. Κι. μν. 858 ϑοῇη. (οὖ, δὰ ΥἹ 19) -- 

παρασχόντος Γ ῬΥ., παρέχοντος Γ.Θ --- παρασχευάσαντος Γ ΡΥ., παρασχευάζοντος [.Θ --- 
ἢ δ. 91 οὗπερ Γ ΡΥ. ἡπερ Γ πηρ. ππῸ. ΡΓ. 
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πλησίον ἐχείνου τε χαὶ σφῶν αὐτῶν, ἀμφοτέρων ὑπόμνημα, χαὶ τοῦ 
μεγέϑους τῆς εὐεργεσίας χαὶ τῆς φιλίας τῆς πρὸς ἀλλήλους. 

(χβ΄.) Βασιλεὺς δ᾽ οὐ τὴν αὐτὴν γνώμην ἔσχεν περὶ αὐτῶν, ἀλλ᾽ 
ὅσῳ μείζω χαὶ πλείονος ἄξια χατηργάσαντο, τοσούτῳ μᾶλλον ἔδεισεν 
αὐτούς. περὶ μὲν οὖν Κόνωνος ἄλλος ἣμῖν ἔσται λόγος ̓  ὅτι δὲ πρὸς 
Εὐαγόραν οὕτως ἔσχεν, οὐδ᾽ αὐτὸς λαϑεῖν ἐζήτησεν. φαίνεται γὰρ 
μᾶλλον μὲν σπουδάσας περὶ τὸν ἐν Κύπρῳ πόλεμον ἢ περὶ τοὺς ἄλλους 

ἅπαντας, μείζω δὲ χαὶ χαλεπώτερον ἐχεῖνον ἀνταγωνιστὴν νομίσας ἣ 
Κῦρον τὸν περὶ τῆς βασιλείας ἀμφισβητήσαντα. μέγιστον δὲ τεχμήριον ᾿ 
τοῦ μὲν γὰρ ἀχούων τὰς παρασχευὰς τοσοῦτον χατεφρόνησεν, ὥστε διὰ 

τὸ μὴ φροντίζειν μιχροῦ δεῖν ἔλαϑεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ βασίλειον ἐπιστάς 
πρὸς δὲ τοῦτον οὕτως ἐχ πολλοῦ περιδεῶς ἔσχεν, ὥστε μεταξὺ πάσχων 
εὖ πολεμεῖν πρὸς αὐτὸν ἐπεχείρησεν, δίχαια μὲν οὐ ποιῶν, [] οὗ μὴν 
παντάπασιν ἀλόγως βουλευσάμενος. ἠπίστατο μὲν τὰρ πολλοὺς καὶ 

τῶν Ἑλλήνων χαὶ τῶν βαρβάρων ἐχ ταπεινῶν χαὶ φαύλων πραγμάτων 
μεγάλας δυναστείας χατεργασαμένους, ἡσϑάνετο δὲ τὴν Εὐαγόρου με- 
γαλοψυχίαν καὶ τὰς ἐπιδόσεις αὐτῷ χαὶ τῆς δόξης χαὶ τῶν πραγμάτων 

οὗ χατὰ μιχρὸν γιγνομένας, ἀλλὰ χαὶ τὴν φύσιν ἀνυπέρβλητον ἔχοντα 

χαὶ τὴν τύχην αὐτῷ συναγωνιζομένην᾽ ὥστ᾽ οὐχ ὑπὲρ τῶν γεγενημένων 

ὀργιζόμενος, ἀλλὰ περὶ τῶν μελλόντων φοβούμενος, οὐδὲ περὶ Κύπρου 

μόνον δεδιὼς ἀλλὰ πολὺ περὶ μειζόνων ἐποιήσατο τὸν πόλεμον πρὸς 

αὐτόν. οὕτω δ᾽ οὖν ὥρμησεν, ὥστ᾽ εἰς τὴν στρατείαν ταύτην πλέον 
ἢ τάλαντα πενταχισχίλια χαὶ μύρια χατηνάλωσεν. (χγ΄.) ᾿Αλλ᾽ ὅμως 
Εὐαγόρας πάσαις ἀπολελειμμένος ταῖς δυνάμεσιν, ἀντιτάξας τὴν αὑτοῦ 

γνώμην πρὸς τὰς οὕτως ὑπερμεγέϑεις παρασχευάς, ἐπέδειξεν αὑτὸν ἐν 

τούτοις πολὺ ϑαυμαστότερον ἢ τοῖς ἄλλοις τοῖς προειρημένοις. ὅτε 

μὲν γὰρ αὐτὸν εἴων εἰρήνην ἄγειν, τὴν αὑτοῦ πόλιν μόνην εἶχεν᾽ 

ἐπειδὴ δ᾽ ἠναγχάσϑη πολεμεῖν, τοιοῦτος ἦν χαὶ τοιοῦτον εἶχεν 

ΔΡΡΑΝΑΤΟΌΒΊ 1 σφῶν ἑαυτῶν ΔΛ, αὐτῶν οη!. Θ --- καὶ τοῦ μεγέϑους τῆς 
εὐεργεσίας μοβί πρὸς ἀλλήλους Π01106. Θ --- 4 πλέονος ΓΒ. ΒΒ, Οομη. οἵ. δὰ ΥἹΙ 10 -- 

χατηργάσαντο Γ μτ. Λ οἵ, ὃ τ8, ΧΥΤΠ 88 ὅν. Τβογ. Αἰ1.5. ν. 111 Οτδηθσί ρ. 908 ἡ. 4] 
κατειργάσαντο Γι Θ οἀὰ. --- ὃ ὅ8, 9 μέγιστον δὲ] καὶ τούτου (τοῦτο Θ) μέγιστον ΘΛε --- 

10 τοὺς μὲν Θ-- ἀκούων τὰς [᾿ς Λ] ἀκούοντας Γ ρΥ. Θ --- ἃ ὅ8. 14. πολλοὺς ὁ. Θ -- 
11 καὶ τῶν] καὶ οὔ. ΛΞ (ρρθπῃά.) --- ἃ Θ0. 90 χύπρον Θ --- 91 μείζων Θ --- 99 στρατιὰν 

ΘΛε δπΐο Ο. (βοσδαγ ᾿. 87) --- 98. ἢ τρισχίλια καὶ μύρια τάλαντα Θ, ἢ πεντάχις καὶ 
μύρια τάλαντα Λ --- ἐξανήλωσεν (αν οἵ Δ ΘΧο5.) Θι κατανάλωσεν Λ 6. οἷ. δὰ Χὶ ὃ -- 

8 61. 94. πάσαις εὐαγόρας (0110ς. Θ᾽ --- ξαυτοῦ ΘΛΑςΞ -- 953 Εὶ ἵἰπ τηρ. δπ:δ ὑπερ- 

μεγέϑεις Γ ΡΓ. -- 30 ὅτ' μὲν Θ -- 21 ἑαυτοῦ ΘΛΕ -- μόνην πόλιν σο!]ος, Λ -, 

μόνην οἵη, Θ, 
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Ἰϊνυταγόραν τὸν δὸν τὸν ἑαυτοῦ συναγωνιστήν, ὥστε μιχροῦ μὲν ἐδέησεν 
Κύπρον ἅπασαν χατασχεῖν, Φοινίχην δ᾽ ἐπόρϑησεν, Τύρον δὲ χατὰ 

χράτος εἷλεν, Κιλιχίαν δὲ βασιλέως ἀπέστησεν, τοσούτους δὲ τῶν πο- 
λεμίων ἀπώλεσεν, ὥστε πολλοὺς Περσῶν πενθοῦντας τὰς ἑαυτῶν 

συμφορὰς μεμνῆσϑαι τῆς ἀρετῆς τῆς ἐχείνου τελευτῶν δ᾽ οὕτως ἐνέ- 
πλησεν αὐτοὺς τοῦ πολεμεῖν, ὥστ᾽ εἰϑισμένων τὸν ἄλλον χρόνον τῶν 

βασιλέων μὴ διαλλάττεσθαι τοῖς ἀποστᾶσιν, πρὶν χύριοι γένοιντο τῶν 

σωμάτων, ἄσμενοι τὴν εἰρήνην ἐποιήσαντο, λύσαντες μὲν τὸν νόμον 
τοῦτον, οὐδὲν δὲ χινήσαντες τῆς Εὐαγόρου τυραννίδος. χαὶ Λαχε- 
δαιμονίων μὲν τῶν καὶ δόξαν καὶ δύναμιν μεγίστην ἐχόντων κατ᾽ 
ἐχεῖνον τὸν χρόνον ἐντὸς τριῶν ἐτῶν ἀφείλετο τὴν ἀρχήν, Ἐῤαγόρᾳ δὲ 
πολεμήσας ἔτη δέχα τῶν αὐτῶν χύριον αὐτὸν κατέλιπεν, ὦνπερ ἣν καὶ 
πρὶν εἰς τὸν πόλεμον εἰσελθεῖν. ὃ δὲ πάντων δεινότατον “ τὴν γὰρ 
πόλιν, ᾿ ἣν Εὐαγόρας ἑτέρου τυραννοῦντος μετὰ πεντήχοντ᾽ ἀνδρῶν 
εἴλεν, ταύτην βασιλεὺς ὃ μέγας τοσαύτην δύναμιν ἔχων οὐχ οἷός τ᾽ 

ἐγένετο χειρώσασϑαι. 
(χδ΄.) Καίτοι πῶς ἄν τις τὴν ἀνδρείαν ἢ τὴν φρόνησιν ἣ σύμ- 

πασαν τὴν ἀρετὴν τὴν Εὐαγόρου φανερώτερον ἐπιδείξειεν ἢ διὰ τοιού- 

των ἔργων χαὶ χινδύνων; οὗ γὰρ μόνον φανεῖται τοὺς ἄλλους πολέμους 
ἀλλὰ χαὶ τὸν τῶν ἡρώων ὑπερβαλόμενος τὸν ὑπὸ πάντων ἀνϑρώπων 
ὑμνούμενον. οἱ μὲν γὰρ μεϑ᾽ ἁπάσης τῆς Ἑλλάδος Τροίαν μόνην 
εἷλον, ὃ δὲ μίαν πόλιν ἔχων πρὸς ἅπασαν τὴν ᾿Ασίαν ἐπολέμησεν ̓" 

ὥστ᾽ εἰ τοσοῦτοι τὸ πλῆϑος ἐγκωμιάζειν αὐτὸν ἐβουλήϑησαν, ὅσοι περ 

ἐχείνους, πολὺ ἂν μείζω χαὶ τὴν δόξαν αὐτῶν ἔλαβεν. (χε΄.) Τίνα γὰρ 

εὑρήσομεν τῶν τότε γενομένων, εἰ τοὺς μύϑους ἀφέντες τὴν ἀλήϑειαν 
σχοποῖμεν, τοιαῦτα διαπεπραγμένον, ἢ τίνα τοσούτων μεταβολῶν ἐν 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑ] ὃ 68. λύσαντες γὰρ τὸν νόμον κτὲ Τ65ρ. 50Π0]. ΑΥΒι1ἃ, Ρ. 

182, 30 Ὁ --- ὃ 80. οὗ γὰρ μόνον φανεῖται χτὲ 1π)ϊἰαΐξ, Θδί Φυϊίδη. οΥ. ΠΠ 186, ἃ, 148 --- 

οἱ μὲν γὰρ μεϑ᾽ ἁπάσης χτὲ οἵ. Οὐγ. ΝΘ. Ερϑπι. ὃ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΘΒ] 8 68, 1 πνυταγόραν Γ ργ.] πρωταγόραν Γ Θ ς, πρυταγόραν 
Λρε., προταγόραν ἡ, υἱ νἱά. --- υἱὸν οοἀά, οἀά. βορὰ οἵ, δὰ Υ 11 -- 4 (τῶν) περοῶν 
Θὴλὴς -- τὰς οπι. ΓῬΥ., 5. ν΄. δά, 2 --- ὶ 68. 6. τοῦ] τῷ Θ -- 8. θ4, 1ὸ καὶ 
δύναμιν καὶ δόξαν (0Ί]1ος. Θ --- 11 τὸν καιρὸν Θὴς --- [2 αὐτὸν οι. ΘΑς -- 
18 δὲ] γὰρ Θ --- ϑαυμαστότατον ἡ ς -- 14 ἣν οη. Γ ρῥτ., 8. ν. 80. 4 --- τυραννεύοντος 

Θλς-εΝθο. -- ὶ θΌ. 18 ἐπιδείξατεν Θ᾽ -- 19 φαίνεται Θ -- 20 τὸν οἴῃ. Θ -- ὕπερ- 
βαλλόμενος Θ -- 21 μετὰ πάσης ΘΛ ς Μβεῖι. ρ. 81 --- τῆς οῃ. ἡ Ξ ἢο. -- 28 ἡβου- 

λήϑησαν Θ Ὁ. Β5. ϑόμη. ΒΙ. --- ὅσην περ (ην π ἰῃ ΤΆ. 1) ἐκείνων (ὦ ἴῃ τὰ. 1) Θ -- 
234 μείζω ἂν (ἢ..) ΘΟἸ1οο. Θ Λ([,.) Ὁ. βορὰ οἵ, ΒΒ. δὰ Αὐϑορ. Ρ. 391 --- ὶ θ0. τίς γὰρ Θ --- 
25 (ἂν) εὑρήσομεν Θ 9 (Δηΐε Ο.), (ἂν) εὑρήσωμεν ΔΛ: ἄν ἀοίρηβ, Ηδτληπ, ἀθ ρϑτίίς. 

Ρ. 80, 8βθὰ οἵ. βι:. ΠῚ ». 82 π. --- (νῦν) ἀφέντες Θ Λς --- 30 σκοπῶμεν Θ Λ ς δΔηΐε (, 

ὈΓΘΓΌΡ, ἰβοσγδεῖθ Ορϑτὰ ἰ. 11 
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τοῖς πράγμασιν αἴτιον γεγενημένον; ὃς αὑτὸν μὲν ἐξ ἰδιώτου τύραννον 
χατέστησεν, τὸ δὲ γένος ἅπαν ἀπεληλαμένον τῆς πολιτείας εἰς τὰς 

προσηχούσας τιμὰς πάλιν ἐπανήγαγεν, τοὺς δὲ πολίτας ἐκ βαρβάρων 
μὲν Ἕλληνας ἐποίησεν, ἐξ ἀνάνδρων δὲ πολεμιχούς, ἐξ ἀδόξων δ᾽ 

ὀνομαστούς, τὸν δὲ τόπον ἄμειχτον ὅλον παραλαβὼν χαὶ παντάπασιν 
ἐξηγριωμένον ἡμερώτερον χαὶ πραότερον χατέστησεν, ἔτι δὲ πρὸς 

τούτοις εἰς ἔχϑραν μὲν βασιλεῖ χαταστὰς οὕτως αὐτὸν ἠμύνατο χαλῶς, 
ὥστ᾽ ἀείμνηστον γεγενῆσθαι τὸν πόλεμον τὸν περὶ Κύπρον, ὅτε δ᾽ ἣν 
αὐτῷ σύμμαχος, τοσούτῳ χρησιμώτερον αὑτὸν παρέσχεν τῶν ἄλλων, 
ὥσϑ᾽ ὁμολογουμένως μεγίστην αὐτῷ συμβαλέσϑαι δύναμιν εἰς τὴν ναυ- 
μαχίαν τὴν περὶ Κνίδον " ἧς γενομένης βασιλεὺς μὲν ἁπάσης τῆς ᾿Ασίας 
χύριος χατέστη, Λαχεδαιμόνιοι δ᾽ ἀντὶ τοῦ τὴν ἤπειρον πορϑεῖν περὶ 
τῆς αὑτῶν χινδυνεύειν ἠναγχάσϑησαν, οἱ δ᾽ Ἕλληνες ἀντὶ δουλείας 
αὐτονομίας ἔτυχον, ᾿Αϑηναῖοι δὲ τοσοῦτον ἐπέδοσαν, ὥστε τοὺς πρότερον 

αὐτῶν ἄρχοντας ἐλϑεῖν αὐτοῖς τὴν ἀρχὴν δώσοντας. (χς΄.) Ὥστ᾽ εἴ 
τις ἔροιτό με, τί νομίζω μέγιστον εἶναι τῶν Εὐαγόρᾳ πεπραγμένων, 
πότερον [[ τὰς ἐπιμελείας χαὶ τὰς παρασχευὰς τὰς πρὸς Λακεδαιμονίους, 

ἐξ ὧν τὰ προειρημένα γέγονεν, ἣ τὸν τελευταῖον πόλεμον ἢ τὴν χκατά- 
ληψιν τῆς βασιλείας ἢ τὴν ὅλην τῶν πραγμάτων διοίχησιν, εἰς πολλὴν 
ἀπορίαν ἂν χατασταίην ἀεὶ γάρ μοι δοχεῖ μέγιστον εἶναι χαὶ ϑαυμα- 
στότατον, χαϑ᾽ ὅ τι ἂν αὐτῶν ἐπιστήσω τὴν γνώμην. 

(χζ΄.) Ὥστ᾽ εἴ τινες τῶν γεγενημένων δι᾽ ἀρετὴν ἀϑάνατοι γε- 
γόνασιν, οἶμαι χἀκχεῖνον ἠξιῶσϑαι ταύτης τῆς δωρεᾶς, σημείοις χρώ- 
μενος, ὅτι χαὶ τὸν ἐνῚθ!άδε χρόνον εὐτυχέστερον χαὶ ϑεοφιλέστερον ἐκεί- 

γων διαβεβίωχεν τῶν μὲν γὰρ ἡμιϑέων τοὺς πλείστους καὶ τοὺς ὄνο- 
μαστοτάτους εὑρήσομεν ταῖς μεγίσταις συμφοραῖς περιπεσόντας, Εὐαγόρας 

ἈΡΡΑΒΑΤΙΒ]) 1 ὃς Λ] ὡς 8. ν. Γς Θ, οηι. Γ ρΥτ. βδρρε ΨΦΌΌ, Ρ. 15 588 οἴ. 
δέτ. ΠΙ Ρ. 82 δοίη. δά 8 49 -- Οἑαυτὸν Λς --- 3 ἀπεληλαμένον ἅπαν οΟ]]ος. Θ Λ -ς -- 
4 ἀνδρων Γ ρῥΓ., ἂν 85. νΥ. δ(ὰ. 2 -- 8ὶ Θ7, ὃ ἄμεικτον Γ μγΥ. οἷ. δὰ Υ1ΠΠ| 38] ἄμικτον 

Γ,ΘΛεάα. -- 8.γενέσθαι ΘΛς -- 9 ἑαυτὸν Λς -- 8ὶ θ8, 1] κίδνον Θ -“-- 
18 ἑαυτῶν Θ Λς --- 14 αὐτὸν μίας ἔσχον Θ᾽ --- αὑτονομίαν ἔσχον Λ᾿ς -- δ αὐτοῖς] (ὡς) 
αὐτοὺς ΘΑΛς -- παραδώσαντας Θ. παραδώσοντας ΛΞ ---- 8 69, 18 δι ὦν ΘΛΑς -- 

20 ἄν μοβί ἀπορίαν οῃ. Γ᾽ --- ἀεὶ γὰρ Γ μτ.] τοῦτο γὰρ Γ΄ αρ. απο. ΡΥ. ΘΛ: -- 
21 αὐτῶν οπι. Θ --- γνώμην Γ ρὑγ. Θ ΛΊ διάνοιαν Γ πιρ. ἀπς. ργΓ. ΒΒ. Ὁ ΧΧΧΙ 1) 
Κ. ν. 868 δε ιη. Β]., βοα Ἰοῦ, ΥΠῚ| 18, Χ 84. ΧΠῚ 14. --- 8ὶ 70. 22 γεγενημένων Γ ΡΥ. 
αἵ, ὶ 86, 12, ΧΧῚ 135] προγεγενημένων Γι ΘΛ ρα. -- 94. χρόνον] βίον ᾿ς -- 9ῆ χαὶ 

τοὺς] τοὺς οῃ. ΘΑΛς»εΦ --- 26 εὑρήσομεν (ημβιν) Γ ΡΥ., εὑρήσομεν (ἡμῖν) ὁοΥΤ, 3, απο 

6Χ οί αὐδάδη) ΠΛ η8}} νἱἀθίαν Οὐ 6586, Ζοτί. οχ (Ἢ (Ξξ- σημείωσαι), ΟἸπὶ 

Ο γχγὸ βρίγϊδα παὈϊ αμ 5ἰζ: ἰίθ ΧΧΙ δῦ, 89, 125, 102, 190. 
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δ᾽ οὐ μόνον ϑαυμαστότατος ἀλλὰ καὶ μαχαριστότατος ἐξ ἀρχῆς ὧν 
διετέλεσεν. (χη΄) Τί γὰρ ἀπέλιπεν εὐδαιμονίας; ὃς τοιούτων μὲν ΤΊ 

ς προγόνων ἔτυχεν, οἵων οὐδεὶς ἄλλος, πλὴν εἴ τις ἀπὸ τῶν αὐτῶν ἐχείνῳ 

γέγονεν, τοσοῦτον δὲ χαὶ τῷ σώματι καὶ τῇ γνώμῃ τῶν ἄλλων διή- 
ὑ νεγχεν, ὥστε μὴ μόνον Σαλαμῖνος ἀλλὰ καὶ τῆς ᾿Ασίας ἁπάσης ἄξιος 

εἶναι τυραννεῖν, χάλλιστα δὲ χτησάμενος τὴν βασιλείαν ἐν ταύτῃ 
διετέλεσεν τὸν βίον, ϑνητὸς δὲ γενόμενος ἀϑάνατον τὴν περὶ αὑτοῦ ζχί 
μνήμην κατέλιπεν, τοσοῦτον δ᾽ ἐβίω χρόνον, ὥστε μήτε τοῦ γήρως 
ἄμοιρος γενέσθαι μήτε τῶν νόσων μετασχεῖν τῶν διὰ ταύτην τὴν 

ἃ ἡλιχίαν γιγνομένων. πρὸς δὲ τούτοις, ὃ δοχεῖ σπανιώτατον εἶναι χαὶ 72 

χαλεπώτατον, εὐπαιδίας τυχεῖν ἅμα καὶ πολυπαιδίας, οὐδὲ τούτου διή- 

μαρτεν, ἀλλὰ χαὶ τοῦτ᾽ αὐτῷ συνέπεσεν. χαὶ τὸ μέγιστον, ὅτι τῶν 
ἐξ αὑτοῦ γεγονότων οὐδένα χατέλιπεν ἰδιωτιχοῖς ὀνόμασιν προσαγορευό- 
μενον, ἀλλὰ τὸν μὲν βασιλέα χαλούμενον, τοὺς δ᾽ ἄναχτας, τὰς δ᾽ 

ι. ἀνάσσας. ὥστ᾽ εἴ τινες τῶν ποιητῶν περί τινος τῶν γεγενημένων 
6 ὑπερβολαῖς χέχρηνται, λέγοντες ὡς ἦν ϑεὸς ἐν ἀνθρώποις ἢ δαίμων 

ϑνητός, ἅπαντα τὰ τοιαῦτα περὶ τὴν ἐχείνου φύσιν ῥηϑῆναι μάλιστ᾽ ἂν 
ἁρμόσειεν. 

(χϑ᾽..) Τῶν μὲν οὖν εἰς Εὐαγόραν πολλὰ μὲν οἶμαι παραλιπεῖν " 18 
30 ὑστερίζω γὰρ ᾿ὶ τῆς ἀχμῆς τῆς ἐμαυτοῦ, μεϑ᾽ ἧς ἀκχριβέστερον καὶ 

φιλοπονώτερον ἐξηργασάμην ἂν τὸν ἔπαινον τοῦτον᾽ οὐ μὴν ἀλλὰ 
χαὶ νῦν, ὅσον χατὰ τὴν ἐμὴν δύναμιν, οὐχ ἀνεγχωμίαστός ἐστιν. 

ΤΕΘΤΙΜΟΝΙΑΊ] 8 12. εὐπαιδίας.... πολυπαιδίας τοϑρ. Οποτίο. ορίΐαριι. Ματίδο 
Ρ. 41 ΒοίΒ5, --- ἄναχτας, τὰς δ᾽ ἀνάσσας Τ68ρ. ΗδΓρ. ν. ἄναχτες καὶ ἄνασσαι (Βυ .) --- 

ἃ 18. ὑστερίζω... ἐμαυτοῦ κβ600]. Ατίβι ἃ. μ. 221 Ὁ. 

ΑΡΡΑΒΑΤΟΘΊ 1 ὧν ἐξ ἀρχῆς οοΟΙος. Θ --- ἀλλὰ καὶ μαχαριστότατος μοβί 
διετέλεσεν (0]1οο. ΘΛ-Ε -- ὶ 71. 8 γέγονεν ἐκείνῳ ΟΟἸ]ος, Θ -- 4 τῶν ἄλλων καὶ 
τῇ γνώμῃ σοἸ1οο. Θ᾽ (Οπδτίηαδ: οἱ. 1. Ο.), τῶν ἄλλων καὶ τῇ ῥώμῃ ΟΟἸ]οΟ. Λο 

δηΐο ἴ, -- 8 ἄξιον Θ --- 1 τὸν βίον διετέλεσε ΘΛςε Β5. ΒΙ. βοὰ οὗ δὰ ὃ 55 -- 

9 νοσημάτων Θ Λ ς 866 οἵ. δέτ. ΙΝ ἡ. 812 -- ξὶ 73. 11 τούτου Γ μγ΄... τούτων Γς Θ -- 
12 τοῦτο αὐτὸ Θ -- 13 γεγονότων Γ ρτ.7 γενομένων Γ΄ τὰς. ἀπο, ρΓ. Λ-ς, γινομένων Θ -- 
Ζ ἴὰ πιζ. δῃΐα τῶν οὗδεν ΓΤ. -- οὐδένα Γ πιρ. (σημείωσαι) 4. οἱ ἰῃ ἑοχία Γ,Θ Λ] 
οὗδεν Γ ργ. Β5, (5011. τέχνον: μ. ΧΏΝΠΙ 6) ΒΙ]., βοά οἵ. Καὶ. ῥ. 814 --ὀ προσαγοραυο- 

μένων Θ -- 15 περί τινας Γ οἵ, δίτ, Πρ. 899 --- γεγενημένων Γ᾽ ργ.] προγεγενημένων 

Γ, ΘΛ ΈεΒϑ. Κ' ν. 812 ΒΙ]. Καὶ! ΑΤ ν. 129 ϑοιη. (οἷ, Ναῦοῦ Ρ. 69), βορὰ οἵ, δὰ ὶ ΤῸ -- 
160 δαίμων Γ ρμτ. δαίμων (ἀλλ᾽ οὐ) Γ, ΘΔΛς -- 1 τὴν οπι. Γ ργ., 8. ν. δὰ. 1 -- 
ῥηϑῆναι φύσιν οοἸίος, ΘΛ --- ὶ 18. 19 οἴομαι ΘΛ ς δο. --- 20 ὑστερίζω γὰρ τῆς] ὕστε- 

ρίζων γὰρ ϑο! 0} Ατίβί. -- 31 ἐξειργασάμην οὐαὶ. δα. 86ὰ οἵ, αἀ 8.51 --- 292 ὅσον (ἦν) Θ Λς. 

11" 



---- 

184. ΧΙΠ. ἸΣΟΚΡΑΥΟΥΣ (8) 

(χ Ἐγὼ 5 ὦ Νυχόχλεις, ἡγοῦμαι μὲν εἶναι χαλὰ μνημεῖα καὶ τὰς τῶν 

« 99 σωμάτων εἰχόνας, πολὺ μέντοι πλείονος ἀξίας τὰς τῶν πράξεων καὶ τῆς 

διανοίας, ἃς ἐν τοῖς λόγοις ἂν τις μόνον τοῖς τεχνικῶς ἔχουσιν ϑεωρήσειεν. 

Ζ4 προχκρίνω δὲ ταύτας πρῶτον μὲν εἰδὼς τοὺς καλοὺς χἀγαϑοὺς τῶν 
ἀνᾶρῶν οὐχ οὕτως ἐπὶ τῷ χάλλε: τοῦ σώματος σεμνυνομένους, ὡς ἐπὶ 

τοῖς ἔργοις καὶ τῇ γνώμῃ φιλοτιμουμένους ̓  ἔπειϑ᾽ ὅτι τοὺς μὲν τύπους 
ἀναγκαῖον παρὰ τούτοις εἶναι μόνοις, παρ᾽ οἷ: ἂν σταϑῶσιν, τοὺς δὲ 

λόγους ἐξενεχϑῆγναί (ϑ᾽ οἷόν τ᾽ ἐστὶν εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ διαδοϑέντας 
ἐν ταῖς τῶν εὖ φρονούντων διατριβαῖς ἀγαπᾶσθαι, παρ᾽ οἷς χρεῖττόν 

76 ἔστιν ἢ παρὰ τοῖς ἄλλοις ἅπασιν εὐδοχιμεῖν πρὸς δὲ τούτοις ὅτι τοῖς ᾿ 

μὲν πεπλασμένοις χαὶ γεγραμμένοις οὐδεὶς ἂν τὴν τοῦ σώματος φύσιν 
ὁμοιώσειεν, τοὺς δὲ τρόπους τοὺς ἀλλήλων καὶ τὰς διανοίας τὰς ἐν τοῖς 

λεγομένοις ἐνούσας ῥδιόν ἐστιν μιμεῖσϑαι τοῖς μὴ ῥαϑυμεῖν αἱρουμένοις 

6 ἀλλὰ χρηστοῖς εἶναι βουλομένοις. (λα΄.) Ὧν ἕνεκα χαὶ μᾶλλον ἐπε- 
χείρησα γράφειν τὸν λόγον τοῦτον, ἡγούμενος χαὶ σοὶ καὶ τοῖς σοῖς τὸ 
παισὶν χαὶ τοῖς ἄλλοις τοῖς ἀπ᾿ Εὐαγόρου γεγονόσιν πολὺ καλλίστην ἂν ἀ 
γενέσθαι ταύτην παράκλησιν, εἴ τις ἀϑροίσας τὰς ἀρετὰς τὰς ἐκείνου 

χαὶ τῷ λόγῳ χοσμήσας παραδοίη ϑεωρεῖν ὑμῖν καὶ συνδιατρίβειν 

11 αὐταῖς. τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους προτρέπομεν ἐπὶ τὴν φιλοσοφίαν ἑτέρους 

ἐπαινοῦντες, ἵνα ζηλοῦντες τοὺς εὐλογουμένους τῶν αὐτῶν ἐκχείνοις ἐπι- "0 

ΧΧΊ8 τηδευμάτων ἐπιϑυμῶσιν ̓  ἐγὼ δὲ σὲ χαὶ τοὺς σοὺς οὐχ ἀλλοτρίοις 

θεπιοαΒ. παραδείγμασιν χρώμενος ἀλλ᾽ οἰκείοις παραχαλῶ, καὶ συμβουλεύω 
προσέχειν τὸν νοῦν, ὅπως καὶ λέγειν καὶ πράττειν μηδενὸς ἧττον δυνήσει 

[- 

[12 

ΤΕΒΤΙΝΟΝΙΑ] ἐγὼ δὲ... ϑεωρήσειεν 5ίον», 81. 10 Ν (ΞΞ- δίου. δοἰορ. 1 4, 

11 νυ. ῶ39 ) -- ᾧῦἜ ΤΊ. οὐκ ἀλλοτρίοις .. οἰκείοις γ68ρ. ΟρΙ8(. δοοταί. ΧΧΧ λυ 
Ρ. θ81 Η (ἂν ταῖς τέχναις: οἵ, Ἰβοῦτ, ΧΧ 94). 

ἈΡΡΑΒΑΤΌΒΙ]Ι 2 πλέονος Γ Β. Β5. Οϑόδα. οἵ, δὰ ΥΙΓΙ0 - τὰς οἵη. 

Βιοῦ. --- 35 ἃς οη,Θ -- 74. 4 δὲ οἵη. Θ -- καὶ ἀγαϑοὺς ΘΛΑὴς -- ὃ σεμνυ- 
νόμενος Θ --- 6 γνώμῃ Γ ΡΥ} μνήμῃ Γ τὴρ. (γρ.) ὃ ΘΑς -- φιλοτιμούμενος Θ -- 

ἰ μόνον ᾿ς --- ὃ ἐξενεχϑῆναί (8 ῥχορίον ἰδίαπι Κὶ. Ρ. 888 ΒΙ]. δ. 8.3 (ἀρρϑηά.) -- 
χαὶ οη. ΘΛ. ΑἸὰ. 8ι, --- 8 1δ.. 11 (τοῖς) γεγραμμένοις Θ Λ - ΒΙ. οἵ, δά Ψη 81 

οἱ 88, δὰ Ατϑορ. ᾿. 390 --- φῦσιν Γ μγ., ρώμην Γ᾽ ρ. ὕη. ΡΥ. -- [2 ὁμοίων 
εἶεν Γ τΥ,, ὁμοιὼῶτ ἰσείεν ΘΟΙΤ, 2 --- διανοίας Γ ὉΓ., διατριβὰς Γ τηρᾷ. (γρ)5 9 -- 
18 ἐνούσας, (ἐκ τούτων) ΘΛε «-- μιμεῖσϑαι Γ ῃτ., τεκμερείσϑαι) ρ΄. ὅπ. Ρτ., υδὶ 
ταχμαίρείσϑα!:) ΘΟΟΥΤ. 3 -- Β58., Οϑολη. 86 οἵ, Κὶ Ρ. 8101 --- ἠρημένοις Θ -- 70. 

15 τοῦτον τὸν λόγον οοἸίου. ΘΛΑς -- 10 ἐπ᾿ Θ᾽ -- 1] ταύτην {τὴν) ΘΛΑς αἀπίο Ὁ. 

(εἰ γοϊαΐ σὐτῃ Γ Β5. β.ῃη.), οὗ. Βίυ, ΠῚ ρ. 896 --- 1Ι8 ἡμῖν Θ -- 77. 30 ζηλοῦντες 

(ἔχ τούτων) ΘΛς -- 238 δυνήσε: Γ ργ.] δυνήση Γ, ΘΛς 0. 
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τῶν Ἑλλήνων. (λβ΄.) Καὶ μὴ νόμιζέ με χαταγιγνώσχειν, ὡς νῦν ἀμε- 18 
λεῖς, ὅτ: πολλάχις σο: διαχελεύομαι περὶ τῶν αὐτῶν οὐ γὰρ οὔτ᾽ ἐμὲ 
λέληϑας οὔτε τοὺς ἄλλους, ὅτι χαὶ πρῶτος χαὶ ᾿ μόνος τῶν ἐν τυραννίδι 

καὶ πλούτῳ χαὶ τρυφαῖς ὄντων φιλοσοφεῖν χαὶ πονεῖν ἐπιχεχείρηχας, 
οὐδ᾽ ὅτι πολλοὺς τῶν βασιλέων ποιήσεις ζηλώσαντας τὴν σὴν παίδευσιν 

τούτων τῶν διατριβῶν ἐπιϑυμεῖν, ἀφεμένους ἐφ᾽ οἷς νῦν λίαν χαίρουσιν. 
ἀλλ᾽ ὅμως ἐγὼ ταῦτ᾽ εἰδὼς οὐδὲν ἧττον χαὶ ποιῶ χαὶ ποιήσω ταὐτόν, 
ὅπερ ἐν τοῖς γυμνικοῖς ἀγῶσιν οἱ ϑεαταί κχαὶ γὰρ ἐκεῖνοι παραχε- 
λεύοντα: τῶν δρομέων οὐ τοῖς ἀπολελειμμένοις, ἀλλὰ τοῖς περὶ τῆς 
νίχης ἀμιλλωμένοις. (λγ΄) Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον χαὶ τῶν ἄλλων φίλων 
τοιαῦτα λέγειν χαὶ γράφειν, ἐξ ὧν μέλλομέν σε παροξύνειν ὁὀρέγεσϑαι 
τούτων. ὧνπερ χαὶ νῦν τυγχάνει: ἐπιϑυμῶν᾿ σοὶ δὲ προσήκει: μηδὲν 
ἐλλείπειν, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἐν τῷ παρόντι χαὶ τὸν λοιπὸν χρόνον ἐπιμελεῖσθαι 

χαὶ τὴν Ψυχὴν ἀσκεῖν, ὅπως ἄξιος ἔσει χαὶ τοῦ πατρὸς χαὶ τῶν ἄλλων 
5 προγόνων. ὡς ἅπασιν μὲν προσήκει περὶ πολλοῦ ποιεῖσθαι τὴν φρό- 

"- νησιν, μάλιστα δ᾽ ὑμῖν τοῖς πλείστων χαὶ μεγίστων χυρίοις οὖσιν. χρὴ 81 
δ᾽ οὐχ ἀγαπᾶν, εἰ τῶν παρόντων τυγχάνεις ὧν ἤδη χρείττων, ἀλλ᾽ 
ἀγαναγτεῖν, εἰ τοιοῦτος μὲν ὧν αὐτὸς τὴν φύσιν, γεγονὼς δὲ τὸ μὲν 

παλαιὸν ἐκ Διός, τὸ δ᾽ ὑπογυότατον ἐξ ἀνδρὸς τοιούτου τὴν ἀρετήν, μὴ 

πολὺ διοίσεις χαὶ τῶν ἄλλων χαὶ τῶν ἐν ταῖς αὐταῖς σοι τιμαῖς ὄντων, 

ἔστιν δ᾽ ἐπὲ σοὶ μὴ διαμαρτεῖν τούτων " ἂν γὰρ ἐμμένῃς τῇ φιλοσοφίᾳ καὶ 

τοσοῦτον ἐπιδιδῷς, ὅσον περ νῦν, ταχέως γενήσει τοιοῦτος, οἷόν σε προσήχει. 

ΤΕΒΤΙΜΟΝΙΑΊ ' 18. καὶ μὴ νόμιζε χτὲ τόρ. Αὐ μαι. ΒΟΥ. οὐ. [Χ --- χαὶ 
πρῶτος καὶ μόνος Υγ68ρ. ΑΥίδίοϊ. Υ] δῖ, [9 υ». Ι8ὅ688 1] -- ὃ 19. ὅπεϑρ ἐν τοῖς γυμνικοῖς 

ἀγῶσιν χτέ γ68ρ0. Αὐδεα, ΧΧΥΙΙ 42 Καὶ. 

ἈΡΡΑΒΑΤΟΞΙ) ἃ 18. 3 χαὶ μόνος καὶ πρῶτος οοἰἴοο, ΘΛ ος)0. -- 4. πονεῖν] 
φιλοπονεῖν ΘᾺ ς Πο. βρὲ οἵ. δοίη. δὰ Ἰοὺ. --- ἐπεχδίρησας Λς -- ὃ οὗ διότι Θ -- 

ὃ ἀφέμενος Θ -- ᾷ 79. 10 ἁμιλλωμένοις Γ ρΓ.] ἀγωνιζομένοις Γηρ. ὑπο. Ργ. ΘΛ -- 

ἢ; 80. ἔργον] ἐστὶ ΘᾺ ς --- 11 (καὶ) λέγειν ΘΛ ς Β].60}}. ΧΥ͂ΤΙ 145. --- 12 προσήκειν Θ--- 
13 λοιπὸν] ἄλλον ΘΛςε -- 14 ἔσει Γ ΡΥ. ἔση Γ,ΘΛς ο. -- Ιὖ ὡς) ὧν (ΛΒθο, 
ΟΥ 1,. --- 16 καὶ μεγίστων ὁμῃ. ΛΞ --- 8' 81. 19 ἀπὸ διός ΘΛς ]}Δ000 1816 Ρ. 10 

ΒΙ. (ΟΣ ΙΧ 85, ΧΧΙ 81 ϑοῖιη. δὲ Ῥβϑηθα. 62 Κοοῖ ᾿. 231), βοᾷ οἵ. διυ, ΚΒ μ. δ5 

ααΐ τοῖετέ δὰ τὸ παλαιόν) --- ὑπογυότατον ΒΟΥ μ8] οἵ, δὰ 1 29 ἀρρϑηα.} ὑπογτώτατον ΓΡΥ., 
ὑπογυώτατον [0 Θ ΛΜ, (ΑἸὰ.) --- (5}) μὴ Θ ἡ ς «ηἴε 6. οἵ, δέγ, ΠῚ Ὁ. 590. 00}}. ΓΥ̓́.50, 
ΧΧΘ -- 90 ταῖς οῃ. Θ -- 21] ἐὰν ΘΛ-Β. -- 22 γενήσει Γ }Υ.] γενήση Γ,ΘΑς 
Ὧο. -- ευαγόρας | ἑλικώνιος [ ἅμα τῶν ἔταιρῶι (Ἔταρῶν θΓ., ἰπὶ, ΒΟΥ Ὁ. ΘΟΥΓ.) δυσταϑίω 
βιιὈβοτ. Γι εὐὑαγόρας ἣ νικοχλῆς ΒΌΒΟΥ, Θ, δαῦδθογ. ἀδοϑί ἴῃ ἡ. 

- παῖ» ἢ. -Φ.--...... 

ΓΟΘδιΟΒΙΒ.; 
{ΧῚ δ2 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΕΝΙΡΙΟΑ. 

οΥ, 1. 

πρὸς Εὐθύνουν ἰΠ50Υ, 5(., πρὸς Εὐθύνουν ὑπὲρ Νικίου ἀμάρτυρος Α. 1. Ὁ, -- 

8 3. 5. αὐτῷ) αὐτὸ ς δηΐο Υ", --- 1 οὗτοσί Λ Ρ᾿Γ., ν 8. ν. 84. 4, οὑτοσίν ς δηΐθ Ο. -- 
8 πεισάνδρου Ὗ. δι. Δ. 1.., δοὰ οὗ 1116 Ατ᾽ βίο. πολιτ, ᾽Λλϑην, 86 ΧΘπορῃ. Ηδ]}. ΠΠ 8, 19 

οἱ 51 --- αὶ 8. 14. οὖν] εἶναι Μ. ΑἸὰ, -- 8 4. 18 ἀπωλέσας Λ --- 18 ἐνεχάλεσε ΑἸὰ. --- 
19 ταῦτα Λ -- ΑὯ8ὶ ὅ. 8 διότι Λ ς Β, οἵ. διν, ΠῚ 391 ἢ., οσοτῖ, (. Βαϊ δὰ Ῥδηδς. 

ὃ 48 5ᾳ. -- ὶ θ. 11 αἰτεῖσϑα: Ηροτ]οίη Ηδτιηδο ΧΙ 184, βορὰ οἵ, Β]. 1817 
Ρ. 251 -- 18 μέλλωσιν ἴσασι ΑἸᾺ. ὅι. Α. -- - ἃ 8. 20 ὅτι δ᾽ εἰ... οὐδ᾽ ἂν ὡς ἐπ᾽ 
ΕτΟοΥοΥ- ΟΘΌΒΔΌΘΥ Ὁ. 340: ἰοτέ, γϑοίθ --- 91 ἠβούλετο (Ὁ. --- 28 ἔρχονται!) ἄρχονται 
Λρτ., ΟΟΥΡ. 1 - 24. αἰσχύνονται Β88)}. 1 δι. Α.1. --ὀ 25 {καὶ λέγειν καὶ) πράττειν 
ϑϑαρρο 00. Ρ. 61 -- ὶ 9. 1 τούτους ΑἸά., υηᾶθ᾽ τουτουὶ Ὗ᾽, ς --- ὥ ἐπεὶ ἐμοί 

γε ΕἸΠΥ 1905 ρ. 460 δχ 8 Ιβοῦῦ., αἱ ἰᾶηθη δὲ ἤδης οΥδί. πὸὺὸη Ῥογ ποῖ: 

οοίθγ ἢ τηρτηοτγίϑ σοάίοσιπὶ ἰ8}} ἰη τὸ αἰβοσί 6 ποὴ ἴδοὶ --- 4 ἀδικήσαι ΒαΒὶ]. 1 [᾿. -- 

ε 10, 5. ἀρχαιότερον ἦν Λ (οογγηρίθ) (. 54., ἀρχαιότερον ς ἀπίθ Α., ἀναγκαιότερον 

Α. (φτοῦ. 1..), ἀπ᾿ ἀρχῆς ἕτερον ἣν δέτ. ΤΥ Ρ. 818, ἄρ᾽ ἣν ἕτερον ΒαῦρΡο δρὶβὲ. οὐἱί. 

Ρ. 102, ἀλλοιότερον ἣν ΕἸ ΡΟΙῸΒ ΟΡΌ56. Ρἢ110]. οἱ ἰδίου. 1847 Ρ. 281, ἄρα διάφορον 

ἣν γϑὶ ἄρα διέφερεν εἱ. Β]., οὐχ ὅμοιον ἦν οἱ. ἴρβο ΦΌΡ. Βαρρ]. Ρ. 365. (0]]. [586. 
ΨΠῚ26: Ὑ. τηϊογργοίδιιβ οσαΐ  οϑυδβᾶ ἡδροί ἱ αἰἐΐπ18 τοροίοπ δ οϑὲ δὲ ἱπαυϊγθηᾶα 
ΒΕ] Β“, Ο.( τ ἁπλούστερον, ,.,δὶ μὴ ἡμάρτηται ἢ γραφὴ" Σ5--- αὐτῷ Α. -- 8 οὐδέν᾽ 

ἄλλον οἱ, Β]., οὐκ ἀλλ᾽ ΑἸΌΥΘΟΗς 1885 Ρ. 86 --- 8 18, 19 περὶ τούτου εἶναι 0. 

ΕΤΟΠΌΘΥΡΟΓ ῬΉΠΟΙΟΣ. ΧΧΙΧΣ 1810 ρΡ. 628 -- νικίαν Α. 1.. ΒαΚ6 Ρ. 119 ΕὙΟΙΌΘΥΘΕΓΙ 
Ἰ.]. -- 20 ὅπως (μὴ) μηδὲν οἱ. Β. ΒΒ. 8ἀ Ατρορ. Ρ. 316 Βαίίον (Ὀἱάο[.) ΕΥΟΠΌΘΥΜΘΥ 
.. 1. 868 οἵ. δῖγ. Παπιοη. Ρ. 38 βδαρρα Ψ00. Ρ. 78: ὅπως μὴ οὐδὲν Β].; εἰ μηδὲν 

ἀδικῶν κτὲ γε] ὅπως, μηδέν᾽ ἀδικῶν, μηδὲν αὐτὸς καχὸν πείσοιτο ΠΟΌΤΘΘ; ὅπως 

μηδὲν ἀδίκως κακὸν ἔτι πείσοιτο δίτ, {Π1 ν, 441 (8. ἈΠδη. Υ᾽ ἡ. 189); ὅπως οὐδὲν 

ἀδικῶν χακὰ μὴ πείσοιτο ΑἸΌΤΘΟΝΙ 1885 μ. 86 -- ὅσον] ὥσπερ ς δὶ Ο, -- ἃ 14. 

28 ταῦτ᾽ Λ ΡΓ., ΟΟΥΓ, 3. --- 34. ἡμῖν Ο, Βι -- 8ὶ 1ὅ. 23. ἤλπιζε] ἐλπίζειν αχ εἰ. Ἧ. 

Βαϊΐογ (8. ΒΒ5, οἱ Ὠϊάοί,) Β8. ΒΙ]., ἐλπίσαι χ οἷ. οἰπβάθιη ἼΟΙΠΙ Ον; 5868 οἴ, δῖσ, 

ΚΒ ". 88 (0]].ὄ Π|1218, 0 589, ΧΙ 52, ΧΥ͂ΤῚ 85, ον. ὙΠ 10, ΟΘΌΔΌΘΥ ἅγᾷ. ὁχ σοηίγ. 
Ῥ. 49 --- πράξεσθαι 0, οὗ οἰίαηι Ζο 2 ̓. 9, Πυθοῖ 1802 υ. 30, Μαάνίᾳ μ. 180: 
γνἱὰρ δὰ Χ 34. ἀρρϑηᾷ, --- 10. 6 ἠβούλετο Ο, --- ἃ 19.. 91 εἴπερ καὶ καὶ ἀ6]. Ὁ, 

Β5. Β8. (Ρ. ΧΠΜΠ 10) --- ἠβούλετο (, --- ἐξεῖναι μοβί αὐτῷ ᾿πβογαῖ Β]., 5οα οὗ, ΑἸΌτοομέ 

1885 Ρ. δὃ6δ --- 24. ἐκινδύνευεν ἅμα καὶ σΟἸ10ο0. ἀυδθὶδηΐοῦ ΕἼΤ ᾿. 815 δχ ὑ8ὰ 
ΙΒΟΟΥ. --- 8.30. 20 δὴ καὶ] καὶ 46]. ϑδιρρΡε (ἃ. ΒΞ.) -- 21 δι᾽ ἦν ποτε αἰτίαν τίνα 
ΟΟΙΪου. ἃ. -- (οὕτως) ἐνεκάλεσεν ὨΟΌΤΘΟ Β]., τοῦτον τὸν τρόπον Βιιθαυαϊς Ἧ. --- 

29 ἅπαντες Μίβοἢ). Ρ. 80 6Χ τιδὰ [β00 1. --- 8ὶ 31. 1 ἀφαιρῶν: τοτΐ πα 0Π 6 πὶ ὧν ΡῈΓ 
ρομηρθῃά. ϑουρίδπι οχρ]ϊουϊί Λ, --- 38 ἠβούλετο (. 
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παραγραφιχὸς πρὸς χαλλίμαχον ἰηδοῖ. ς --- 8ὶ 1. 6 καὶ 46]. Α. --- 8 δὲΛ 

οἀά. δηΐθ Β], --- 8ὶ 3. 11 ἕνους Λ ΡΓ., ἐνίους ΟΟΥΓ. 1 --- 14 ἐποιήσασϑε Λ οἀά. 
δηΐθ Β]. -- 16 δὲ Λ οὐά. δηΐε ΒΙ]. --- ὃ 4. 230 δὲ ΛΞ Δηίε ἴ,. --- εὑμῖν Λ --- ἂν 
ΒΒ. ΒΙ. --- ξ ὅ. ὅ δὲ Λ οὐὰ, δηίε ΒΙ. -- ΞΘ δὲ Λ οἀ4. δηΐβ ΒΙ. --- Οχ οοαϊοί5. Λ, 
βου ρίυγα ΟΠδΙσοην1845, ααθπὶ βθουτὶ βυηξ ΑἸᾺ, ἯὟ., οἰϊοαϊ! λαβόμενος δὲ αὐτοῦ 
ἀφελέσθαι: αὐτὸ ἂν φίλον (τοῦτο) ἔφασχεν αὐτῶ καταλιπεῖν, ὥστε δεῖ κτὰ ; υπᾶρ 8. 

(ἴὰ ρΡτϑοΐαϊ) βουλόμενος (αποά ἰϑη ἰῃ Β451}. 1) δὲ αὐτοῦ ἀφελέσθαι αὐτὸ πάμφι- 

λον τοῦτο ἔφασκϑθν αὐτῷ καταλιπεῖν, ὥστε δεῖν χτὰ; ὑπ66 Α. βουλόμενος... αὐτό, 

οὐκ ἂν φίλον τοῦτο...» ὃ τα δεῖ δημόσιον γίγνεσθαι (ὁπ. αὖ τό), αποά μτοῦ. 1,.; 

6. νϑιὸ Βιθρηδηῖὴι Θχοθρὶΐ Οπΐββὸ νΟγΌ0 τοῦτο; Β, οἱ ΒΒ. οοαΐοσθη Λ ΡΥ. ὀχβογίρ- 
βουπηΐ; ΒΒ, οἱ Β8. Φίλον ὩΟΘ ἢ ΡΙΌΡΓΪ ΠῚ 6886 ρΡυΐανογαπίῖ, αὐυοὰ οὐπὶ Φιλῖνον 

(π0η ουπὶ Φίλωνα: οἵ, ὃ 92) σοπηπἶδγα νυ] ΠΟΌΓΘΘ (φτοῦ. 506 1086), οὐ ΒΙ. 
πάμφιλον ἃ βίορΠδη0 δοσδροῦθ:. καταλιπεῖν ὥστε δεῖν δημόσιον γίγνεσθαι (0Πι. 

αὐτὸ οἵ, 5.) Β5.; ... καταλιπεῖν, {δεῖν δὴ) δημόσιον γίγνεσθαι ϑοῃοίθα, ἀϊΐεο 

οἸΐμαγοῖι. {Ππ|ν χὰ, χὰ ΑἸΠΘη ᾿. 1290 π΄ 8 (ρτο}». ϑέδυκο ρ. 8 πΔ 4 οἱ Βδυσῃθη- 
βίοίη 1860 μ. 188); . καταλιπεῖν {χαὶ δημόσιον γίγνεσθαι ΟῦΤΘΘΟ Β]. -- 8. 6. 

8. ἀμφισβητούντων δὲ περὶ τούτου ϑαῦρρε 0. Β8. (ρτοῦ. Κι. Ρ. 868); ἀμφισβητοῦντος 
δὲ περὶ τοῦτου Β5. (ρτοῦ. ἘΔ δίθίη 1860 μ. 785): ἀμφισβητοῦντος δὲ τούτου ΒΙ]. 

(ργοῦ, ΑἸΌγθοι 1885 μ. 358), 864 οἵ. δίαγκϑ ῃ. 8 ἢ. ὅ 00]}, Χϑπορὶι. Η6]}, 11 8, 854; 

τϑϑρίοα δἰΐδϑηι λοιδορίας αὑτοῖς γενομένης --- 9. μὲν) τε δέτ. ΤΥ». 868 ΕΌΠΥ ᾿. 8417 

ῃ. 9. (0]]. ΧΥΙ34, ΧΧΙῚ 8 Β].: ἰού πα οπ πὶ ργαθθθὲ βἰ πὴ ρ] 6), οὐἱϊ οἱ 
εἰδίπ5 ΤΓοαπθηΐθ5. δὲ Δηϑοο α{Π|8ἃ ἀμφισβητοῦντες... ἄλλοι μὲν πολλοὶ... καὶ 

Ποηνθηϊαηΐ --- “Ρίνων] οἴνων ς δη6 Ἀ., αὶ δὰ Ηλγροῦγ, ργονοοδΐ --- 11 πατροχλῆς 

ραή. 5οὰ οἵ, δὰ ὃ 5 -- δὲ Λ ς, οοττ. Α. Β. 84., ἰΐθ ἰῃ ν. 13 -- ἰῷ ἀνέδοσαν 

ΝΆΡΘΓ Ρ. 84 --- 18 δημόσια Λ οὐ. δηῖε ΒΙ]. -- ὶ 7. ταῦτ᾽ ΒΙ. --- 14 (οὗτος) ἐνεχάλε: 

ΒΙ. 56 οἵ, ΑἸΌτγθομὶ 1885 μ. δῦ (011. ΧΠῚ θ4, ΧΙΧ 141 --- πατροκλεῖ οα(, βεὰ εἴ. 
τὰ ὃ ὃ --- 17 παρεῖχε Λ-ς -- ΙΒ δὲ... τοῦτο... ὥστε Λ φαΐ, ἀπίο Β]. --- ὶ 8. 

ῶ8 πατροχλῆς δα, 56 οὗ, δὰ ὃ ὃ -- 8 9. 1 ἐπὶ] ἐν Οοὔ. ΥἹ], ν. 282 -- (τοὺς) 

λόγους Β5. (Δα Ατϑορ. Ρ. 166 001}. ΧΙΧ 190: οἵ, οοἀά. δαοί, Ρ. 108 ΕΓ 1905 μ. 886), 
βΒορᾷὲ οἵ. πολλοὺς λόγους ποιεῖσθαι ΧΧΙῚ 22. 221. (249) οἱ Κὶ. Ρ, 801 --- 10. 6 καὶ 

διότι ΠΥ ]οΐπ 1862 μ᾿. 22, βοᾷ οἵ. ΠΙ 8, ΧΥΠΪΓ 14. -- 1 μιχρὰ Λ οαᾷ, δηΐδ ΒΙ. -- 

9. τί (δ᾽) ἂν 5ὲ. ς βεα οἵ, (Ὁ δέν, ΠῚ μ. 29 --- καϑ᾽ ἔχαστον) τὰ πολλὰ Β], 60]]. Υ' 38 -- 
οὗ πολλὰ (γὰρ) παρέλιπον] ἃ πολλὰ παρέλιπον οἀ(, (βίρπο ἰῃἰθττορκδίϊ οἶδ ρμοβί 

λέγεσθαι ροβίϊο) οχο. Β].; ἀ6]. Ο,; οὐδὲν γὰρ παρέλιπον Β].; ἰοΐαπι πὸ ἸΟΟῸΠΙ 

καϑ᾽ ἕἔχαστον διηγοίμην τὰ πολλά; παρέλιπον γὰρ οὐδὲν γτροβίϊία!δ ΑἸΌΓΘΟΗ 1888 

Ρ. 85 0011. Βοῃη. δὰ παρ. ὃ 81 --- 811. 17 λοιμαινομένου Λ ᾿Γ., ΟΟΥΓ, 4 --- 18 προ- 
βαλομένου οἱ. Ὁ. -- 19 ἐκείνη μὲν Μ,: ΑἸα., ἐκείνῃ μὲν Ὗ. ς βρὰ εἴ, ὃ 15 -- 

8 12. 238 χαταστήσαντα Λοαά. δηΐε ΒΙ. --- 35 ἐστί ἧς --- αὶ 18, 28 ποτα Λ οἀὐά. δηΐε ΒΙ. -- 
14. 8 δὲ Λε ᾷάά,, σοῖτ, Α. Β]. -- 4 ὥστε Λ δα. δηΐθ ΒΙ. --- 6 ἔπειτα Λ ς, ΘΟΥΤ. 

Ι,. Β. 86. --- 1 δὲ Λ ρἀᾷ. δηΐε ΒΙ]. --- 8 συχοφαντοῦντα Λ ο((., --- δὲ. μεγάλα... 
ὀλίγα ΔΛ ορἀά. δηΐθ Β]. --- 9 ἢ] οἵ ΔΛ ᾿Γ.ν ΟΟΥΤ. 1 -α 10 δίαιτα Λ οἀά. -- 11 ἀν- 
βχάλεσε ς -- ἃ 1. διότι οἱ. Β]. -- 18 ἠβουλόμην Ὁ. Β8. Β]. -- 14 δὲ Λ οὐά, δηΐθ 

ΒΙ. -- δίαιτα Λ, οὐ. --- 15 (οὔχ» ἑλόντι Φ πίε Ὁ. --- 16 τοῖς μάρτυσι οἱ. Α. --- 

16. 18 δὲ εἰ μήτε Λ δα. δηΐο ΒΙ. --- δίαιτα Λ ρἀα. --- ξ 19 ἦσαν (οἵ) ς δπίθ (, 
ἦσάν {μο! Ο. -α 21 χατεγινῴσχετε ς δΔηίᾳ (΄. --- δὲ Λ ρἀἀ. δΔῃίο ΒΙ]. -- 24 μετὰ 
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πεισάνδρου Ὗ᾽. 8... Δ. 1. (οὕ. 12); μετὰ ἀδΙοη, 6886 θηδοϊν Α., ααοά ῥχοὉ, 1,.; ἐπὶ 

λυσάνδρου οἷ. Ο. - ὶ 17. 96 ἐνίοες Λ ρτ. «ἴῃ ΓΆ8. ΟΟΥΓ. 1 -- 28 δὲ. ὅτε Λ ρῇἠά. 
δηΐα ΒΙ. --- 39 χατειλειμμένος οἱ. .,, οἱ ἴῃ ργΟΧὶ πη ΐ5. οἰἶϑη) σοπί οἰ ἐχραταιοῦτο --- 

ξ 18. 81 αὐτὸν Β5. Β]. -- 838 μὲν οπι. ς 8ἃπίε (ἃ, -- ΟΜμηδένα Λ οὐά. δπίθ Β]. -- 

84 οὐδεπώποτέ ΝΜ, ΑἸὰ, Ὑ., οὐδὲ πώποτέ 5... Α.].. -΄ 19,2 δὲ Λ ραᾷ. δηΐε ΒΙ. --- 
4 λάβες Β, -- ἃ 90. 8 τῶν ἄλλων) τοὺς ἄλλο εἰ. ΄. (φτοῦ. Ὁ.), 564 οἵ. ΧΕΙ οἱ 

δέν, ΠΡ. 84 -- δὲ Λς δηΐο ἵν. --- 9 οὔτε ἄλλο Λ ς, οὔτ᾽ ἄλλο Ϊ,. 54., ΠΟΥΥ, ΒΙ. -- 

ξ 91, 11 δικασταί ἀρΙθηἋ. 6586 σοηβαί Β]., βοεα οἵ, δα Υ̓ 8 ἀρρδηᾷ, -- 4. λόγοις 

τοῖς αὐτοῦ Β5. ΒΙ]., τοῖς ἑαυτοῦ λόγοις ῥτορίοΥ ἰδίαπι οἷ. Β]. --- ὥστε Λ οαἀ. δηΐο 

ΒΙ. --- 15. ψηφίσασθαι) ᾿πἰουγο ρα. ΠΘη, αἰι8δ πὸπ οδὲ ἰῃ ἡ, γοϑι πουιηξ 8... Α. 

(0) 84ᾳ. --- μετάμελον ΛΝ. Αἰά. οἵ. Ὑπυοσγά. ΝῊ δ -- τ δὲ Λ οἀά, δηΐο ΒΙ. -- 

τοῦ νόμου οἱ, Ὁ, (1..) -- 8ὶ 33. 17 φείδωνα οἱ. Ἦ ΘΒβοιίης δὰ Ὀἱοά, ΧΙΝ 838 (οὗ, γε. 

ΧΙ 84 5ᾳ. Χϑπορῃ. Ηδ]1. ΠῚ 8, 1), Ρτοῦ. δίαυκο Ρ. 7π. 13 -- 19 ἔχοντα Λ οὐ. 

δηΐθ ΒΙ. --- 80 χαὶ ἢ) κᾷϑ᾽ ἢ ΕΓΟΠΌΘΥ ΘΥ- ΟΘΌΒΌΘΥ Ρ. 40] -- 8 98. 992 τάδε Λς͵ 

ΟΟΥΤ, [.. Β. 84.; τόδε οἱ. (. βεα οἵ, δῖτ, ΠΠ ρῥ. 4407 -- 34 δὲ Λ εἀὐὰ, δηΐε ΒΙ. ς-- 
20 περὶ] ἐπὶ οἱ, Ὑ). --- 91 ἀξιοῦσι Λς -- 8ὶ 34, 98. ταῦτα Λ οἠά. δηΐθ Β]. --- ἠξιώ- 
χασι Δ τ. ν ἃ(α, 4 --- ῶ8 τετόλμηκϑν ΛῬΓ,, ν ΘΥΆΒ, Ξε: ς --- 80, ἐμμενεῖτε ΟΠ ΒΠΒΙΟΠ ΘΠ) 

πο Παθοί, 5] ἰὰ Ρτοχἑ 8 ΒΟΥ 85 ἀναγκάσετες ΟΟΘΌΒΌΘΙ ΔΥΡ. 6Χ ὑοηΐΓ, Ρ. 195,8 --- 
892 ἀναγχάζετε ἡ ραἀ. δηΐθ Β]. --- ὶ 90. 1 δὲ Λ οἃ. δηΐθ Β]. -- 8 936. 4 ὠργίζεσθε 

(Ὗ. ἴῃ οα. τηϊπογθ) Ὁ, ΒΞ, 84., β68 οἵ, ΠῚ 4 οὐ ΟΘΌΔΌΘΙ ΔΙΡΊΠι. ΟΧ σοπίτ, ἢ. 192 

(ἀ6 ΛΔ ουσγανὶ Β.,) --- δ᾽ Β]. --- ἀναγεγραμμένας εἱ. Ὗ, --- δ᾽ δίκαια Λ ρἀά, -- ἄξια 
Λ βαά. δηΐβ ΒΙ]. --- 8 ποιήσαιτε Ο. 84. --- ἃ 37, 1 δὲ Λ οἀά. δηΐδ Β]. --- ἃ" πώποτε 

Λ ραά. δηΐθ Β]. --- ᾷἐ 958, 15 ὥστε Λ εἀά. δΔηΐε Β]. --- ἡμῖν . Α.1.., -α- 8 99. 
16 ὑπόγειρον ΑἸά., ὑπόγυιον , 84. βεά οἵ, ΧΙΠ 81, ΧΙΝ 18, ΧΥ̓͂ 1τὶ ΧΙΧΣ 4, ορ. 

{3 --- 18 χατεφεύγομεν ΑἸά. ς, κατεφύγομεν Ο, 58ᾳ. --- οἱ (ρτορίον ἰδὲ.) (6], 0. 

586. οἵ, Βαίΐου ἃρΡ. Βγθπηὶ Ρ. 201 οἱ δὰ Ῥᾷπορ. 8 61: Ἰηδίυβ ν γῸ απ εἴ πη0ῃ ΟἿ- 
βίαί οὗ, ὃ 15, 24; οἰΐδπὶ σοηίγα Βα θτὶ τϑιοπθῖ γι σα] τ ἀρὰ ποιηΐηα ργορτία 
ΡΟΡΌ]ΟΓΙ ΠῚ {ργϑθίου οἱ ἕλληνες οἱ οὗ ἴωνες) ΟΠΊΠΘ8 σούίοθα ἰπδηίαγ ΧΥ 9 οἱ 

ΧΥ͂Ι 80, ΧΧῚ 284. δαυβρὶοεῖο ἰδηθη τοπηδηδί, ῬγΆΘΒΘΥ πὶ ὁππὶ οἱ ΟἸορταρ 8 6χ 
εἰ [80 }}Πππ|6 ἡδϑοὶ ροίϊιοτί; εἴ, οἰΐδι ΧΥΠΙ 64, 68 -- 19 ἀγανακτήσειθν Λ Ῥτ., 

ν 6Γ88. τι αὶ ρα. δηΐβ Β8. -- ἢ 80. 21 φανοίμεϑ᾽ δ΄. ς- --- ὶ Β1, 98 ἥκιστα ἡ ς δηΐδ 

Ἰμν 4ἘΪ ἰϑῆθῃ [1816 ΟΟΥΤ. ἥκιστ᾽ -- εὐδοχίμησε ς --- Κὶ 853, 81 τενέσϑα: (᾿ (ρτοῦ. Β.) 

ΒΩ, Βᾳ. 0011. ΧΥ͂ 88, 5ρα εἴ. δέν, ΤΥ Ρ. 8601 60}1. ὕγο. Πϑοοτ, 138 - 8 38. 82 με 

Λ οάα. δηΐθ Β]. -- 8 τίμημα Λ ρα(, δηΐο ΒΙ. --ὀ ἃ 84, 6 δύο ἡ ραἀ. βηΐθ ΒΙ]. -- 

ἢ δὲ ᾿ς δηΐθ ἴ,. ---ὀ 8 μόνον νόμους ΟΟ]10ο. οα6. (ΠΘοἰῖο οσοαϊοὶβ πον) -- 9. ὥστε 

ΔΛ οαᾷ. δηΐθ ΒΙ. --- [0 ἄλλο Λ οἀά. δηΐο ΒΙ. --- 85, 11 οὖν (οὗν) Ποῦτρο ΒΙ. (οἵ 

Πομιοβί!. ὙΠ|1.31), βοὰ οἵ, ΡΙαΐ. ϑγιηροβ. 315 Βὶ Εγο θ γ βου - ΟΘΌΔΟΘΥ ἢ. 3541 -- 18 δ᾽ 

(ἄν) αὐτὸν ὀδύρεσθαι Ο. - 14 αὐτῷ ς Β. --- λέγεινς -- 17 δὲ Λ ς δηΐο 8ι. -- 

ἃ 86. 19 ἡμᾶς ΑἸὰ. 8.. -- 21 δὲ Λ οαἀά. δηΐο ΒΙ. --- ὶ 87. 217 δὲ ᾿Ξ δηΐβ 8ι...- 

89. 4 τῶν χινδύνων ΜΙ, ΑἸ]. -- ὅὅ ἐλέου οἵ, Κοπίοπ, ᾿Αϑηνᾶ ΧΥῚ 1904. μ. 45] 
0011. Δπξρῃ. ὃ 31 -- αὐτός ἔστιν (οοαρθηα,) Λ, ἔστιν αὐτός οοἰΐος, ς Β, ΒΕ, 

δρᾷ οἵ. δέν, ΠῚ μ. 608, αὐτός ἐστι ΒΒ, Β]. --- ὃ καϑίστησι Δ οὐ, -ο. 8 40, 1 ἂν 
Β5. ΒΙ]. -- μεμνῆται Ὑ. Α, 54.] μέμνηται Δ Μ. ΑἸα, Βαί(6. μέμνησθε ΒΑ51],1 81, -- 

8 ἀξιοῦτε ἡ οαἃ -- 9. χρήματα Λ ρα. --- 10 πεποίηκα ΔΛ οὐ. -- 11 τὰ ἀπολωλότα 

Λ βαὰᾷ. δαίθ Β]. -- ξὶ 41, γἕὲ ΔΛ οἀᾶ, δηΐθ Π]. --- πράττοντα Λ φᾷ. -- 16 τάχα Λ 
οἀά. δπίθ Β].; {πλείω») τάχα ), ς, τάχ᾽ (ἄλλα) ϑδιρρο ἃν. ΒΒ, .0}}, ΧΥΤ 90 -- 
8 413. 17 δὲ ΔΛ οὐά. δπίς Β]. -- 22. φανήσεσθαι (οΥγ6) Ὄ΄., φανήσησϑε (ς΄, -- 
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8 48. 28 τίνα δὲ {δεῖν οἱ. 'μ86 Οοπθοίβηθδ μ. 160 --- 394 ὅταν εἰδῶσι ς -- 26 ταῦτ᾽ 
Λς δηΐθ Α. (ταὐτὰ) (.) --- οἱ δ᾽ ἴδωσι Μ,, οἱ δὲ δείδωσι νΕ] οἱ δὲ δείσωσι οἱ, (΄. --- 

ἃ 44. 28 ταῦτα ΔΛ ρα. ἀαπίο ΒΙ]. --- 380 ὁμόνοια Λ οἀά. --- 8 46. 1 ἐστιν ἡ (ὁοπι- 
ρθη.) --- δίκαια Λ ρἀα. --- ὶ 460. 6 πολιτευόμεϑα:; ἰοΥ 8 ΠΟ. 6 πὶ ϑὰ ΡΘΓ ΠΟΙ ΡΘηΩ. 
βου ρίδπι βου Δ, -- Τ διαφορᾶς Ἅ, (Α.)1., βορὰ οὗ ΧΥΠῚ 96, ΧΧΙ ΘῚ έν. "Π 
μ. 341 --- 8 ἅπαντες δ|80}). μυ. 80 --- δὲ Λ δα. δηΐα ΒΙ]. -- Β8ὶ 471, 18 πολεμισάντων 

Ἧ.Τ,. --- οὐδεμίαν Ὗ. ς Β. --- ξὶ 48. 16 δὲ Λ ρα. δηΐα Β]. --- 18 ἀχβίνων ς, ἐκείνοις 

Οο". -- ὥστε Δ --- οὐδ᾽ ἐπεὶ Οο". -- 19. αὐτὸν ΒΑ (ΟΥ (ἀρ. Β5. οἱ Βίάοι.) Β].] 
αὐτὸν Δ οὐά, σοί. --- 49. 91 παρέμξινεν ΔΛ ῃΓ., ν 6ΥΆΒ8. --α 32. ἡμέλλετε ΒΕ. ΒΙ. -- 

δὲ Λ ς δηΐο 51. --- τὸν παρόντα ἈΝ]. ΑἸά. -- ἃ ὅθ. 98. τυγχάνων εἰ. ὙὟ)΄, ᾿Ἰέοσαχῃ (. Β. 
φρο α οἵ, δῖτ. Ποπιοὴ, ἢ. 38 οἱ ΤΥ Ρ. 858 Βξ. δὲ Ασομ. Ρ. 800 ΒΒ. δά Ἰο΄. οὐ]]. 
Ποιιοϑίῃ. ΥΠ 19... 32 ἡμῶν Β5. -- Καὶ 61. 89. ἡβουλόμην (, 8. Β!. -- ῷ ἐπιβε- 

βούλευχε.. εἰσελήλυϑε.. . συνέστηχε Λ ρ΄. -- ὃ. ὅσας] ἃς ΟἍ, ὅδοοῦ 1814. ". 

160 ΒΙ]. --- ἃ ὅϑ, 6 χαὶ] δὲ [,. --- ὶ ἀποχρυφάμενο: ἊΝ. δι. Α. [,. --- τὸν οἴ. 5 8πί6 

Ό, --- συντρίψα: Λ ς --- ὃ αὐτὴν 646], Ἐτ 5.116 {8 }π5 500. Χ [899 γ». 92, ουἱϊ δαϑε ρα] ΔΓ 

ϑαῦρρο ἂρ. Β5, -- 8 ὅ8. 1ὸ δὲ Λ οἀά. Δηΐο Β]. --- 12. μηδὲ Λ ς δοίε ἴ.. -- 
18 κακουργοῦνγες ΔΛ ὨΓ., ΟΟΥΤ. 4 --- δὲ Λ δα. δηΐο Β], -- 14 ἢ μὴν] ὑμῖν δὲ. Ξ. ὃν 

ὑμῖν οἷ. Ος,, -- τεϑνᾶναι Λ ς δχς. Αἰά. --- 8ξβ δὅ4. 15 (οἱ περὲ κρατῖνον) ἐλθόντες εἰ. 

Ὗς γγοῦ. ἃ. -- ἵνα Λ βδἀά. δηΐθ ΒΙ]. --- 16 παροῦσιν: (ιν ἴῃ ΥᾺ5. ΠΟΥΤ. Δ᾽ --- ὥσϑ᾽ 

ΒΙ. --- 18 ἅπερ ὁπ). ς ἃπὶθ (., σοτμπηδίθ δηΐθ οὗτος μοϑίίο --- μετέλαβε Λ ς, μετέ- 

λαβεν Β. ΒΞ. 5. --- 8ξὶ' ὅδ, 91 οὖν ἄν ΟΟἸΪος. Β. 84. -- 324 δηλώσειεν Λ --- 8 δ6. 

26 τεϑνᾶναι Λ ξ οχο. ΑΙά. -- 21 ἐστιν (ὁοπρδηα.) Λ, ἐστι οὐ. -- 8“αὐτοῦ ἡ ς, 

ΘΟΥΤ. Α. Ὁ. 3η. -- τολμήσεις ἡ ς --- 29 ἀπεδείχϑη ς -- ἃ δ7. 8 φιλεργὸς᾽ ς, φιλοργὸς 

(γϑ] αἱ ὃχ Δ) Β. -- ἃ 58, 6 ἔξεστ' - -- πολλὰ δέν. ΠΘΠ0}. Ρ. 80 οἱ ΤᾺ γ. 859 τ., 

βϑα οἵ. ϑαρρε ΦθΌ. μ. 1] --- 1 δὲ Λ οὐ, ἀπίδ ΒΙ. --- 8 δὲ ΛΞ δηΐθ ἴ,. --- 9 χρήσασθαι 
(ςοπί αποῖτ πὶ απ ἔχοιτε) δέν, ΤΥ Ρ. 8329 π. (ἘΠ᾿ Κ΄ ν. 159) 00}}. ὅγωθβ, ἀθ γθρθο 
Ρ.1 -- ᾷ ὅϑ. Ι0 τὰς ναῦς (τὰς) ΒΙ]. ὁ01}. ΧΥ̓ΤΙῚ 64, 5ρα οἵ, ΑἸΌτΘΟΙΝ: 1885 μ. δ 

0011. [{{|Κ7078.} 1188 -- ᾷ 60. 1 παρόντα Λ οὐά. δηίο Β]. --ὀ ἀναλωμένων ᾧ. -- 
«βεταμέλοντος πη6} π|δ ὁοηρταθγοῖ σαπὶ 4}11}5 το πη  ν 15“: Α. -- 16 λοιπὰ ἡ 66. -- 

διεφϑάρϑαι: εἰ ἴῃ) Γᾶδ. ΟΟΥΤ, ἡ -- 8 ΟἹ, 20 λυσάνδρου» προειπόντος (ρτορίον ἰδ ΠῚ, 
{πὶ ἰδ πιὸπ ᾿οΥἷκ 650) οἰ οοϑη άπ πὶ εἰ. Β]. -- 94 ἐψηφίσασθε Λοαά, δηΐα Β]. -- πρόσϑεν 

ἰπρόσϑε ὁ, σοηϊ, οΟ ἸΟῦΟ ΒοῖῸ ἅμ. ἴβοογ, οἵ. ΚΟΘΝ μ. 6) -- 65, 3 αὐτῶν Μ. ΑἸᾺ. --- 

πεποίηκεν Λ μΓ., ν ΘΓΆΒ. Ξε 5 --- ὃ ἀναλωχότας Ο, -- 8 64, 13 ὑπέλιπεν λειτουργοῦντα 

Βακο Ρ. 119 ---- 13 πώποτε Λ οὐ. -- ἃ δῦ. 15 τυγχάνειν ἀξιούμενον (0110ς. Βοοκ 
Ρ. 10 -- ἼΒ οὐδ᾽] μηδ᾽ ς, οὐδέπω (1..)}) ΟΟὉ. Υ], μ. 599 εὖ. Φ8000 1814 --- ᾷ θ6, 

21 μνημονεύξθιν ἀξιοῦμεν ΟΟἸΪος. ΒΟΟΚ μν. 1 -- ἵα Λ -- ᾷὶ 67. 28 αὐτοὺς 1. -- 

ἵνα Λ οὐά. δηΐο Β]. --- 34 τε ἡ ς δηΐθ [,. -- 27 ρδυ ου] δ μὲν μοβὲ οὐ πλέον οἱ. 

ἰγδηδίι ς ὟΝ, --- ἀξιοῦντες δ᾽ ὑμᾶς οἴῃ. (Λ) (οὐ. Ραγί5. 2980 (17 Μ. ΑἸ. 5. (σοπιμηαία 

Ροβὲ τοῖς ὅρκοις μΡΟΒ᾽10) Ας-, Ιδουπᾶπι 5ἰδίθοτηιηΐ Β. Β5.: ἀηἀδ τοῖς (8) ὅρκοις 

ΜᾺ], Ο, Β5., {οὐ μὴ ἀλλὰ) τοῖς ὅρκοις ΞδρΡΡΘ ἂρ. Β5. --- 238 ἐμμένοντες ΟἿ) 

ἴδ, (ὁπ). καὶ γὰρ) Τί πη ἐμμένοντες, καὶ γὰρ οαἀά. δηία Β].; μοδὶ ἐμμένοντες Μ΄. 

ἤδ6ο ἴδθγο ἀἄθθβδθ θηδ  ἀποψηφισάμανοι οὖν ἡμῶν, τά τε δίκαια ποιήσετε καὶ τὰ 

συμφέροντα -- 68. ὃ ἤδη] αἱ ς ΒΕ. κοἀ οἵ, ΕἾΠΥ δηϊμηδαᾶν, Ρ. 80 --- συνϑῆχα: 

(μᾶλλον) Β]. --ὀ Ο4 ἡμετέραν..... ὁμονοεῖν (ρ ἰ86.} Β]. ---- ὃ φηφίζεσθα:. ΛΜ, 

ΑἸΑ. (εἰ. οἰἴαπιι Α΄... ργοῦ. Ετο θουχογ- Οθθδαθυ. 0011, ΠῚ 19. Πγκ. ΝΠ 49. ΗΠ 417, 

Απεριν. ΗΠ Ὑ1ἰν ΓΝ Β9] ψηφίσασϑαι Ἂ, 81, Α. Οἱ κα. 
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ον. ΠΙ. 

κατὰ λοχίτου Β. 84. -- ϑίμπα ἰΔοῦηδα ἰηἰεϊο ογαίίοηἱβ δα, Β]., βοὰ οἵ. 
Ρτγδοίδί. ο.ὄ ἡ, (ΜΑΡΤΥΡΙΑΙΝ ὃχ οἰ. Β5. δά. Β8. -- 8. 1, 8. ἡμῖν Μ. ΑἸὰ. Ὁ. --- 
μεμαρτυρήχασιν Λ ᾿Γ., ν ΟΥΆ8. Ξξε ς --- τοῦτο ΓΛ οἀά., τοῦϑ᾽ (β[ 0) Β8. ΒΙ. --- 11 ἐστι 
οὐά. -- Ι2 τἄλλα Β. ΒΒ. -- Ι περὶ τῶν βίον Γ᾽ --- ἐστὶ Λ Β. 54. --- στιν ὑμᾶς 
ΘΟΙ]ος. ς --- 3 τοῦτο Λ ς, τοῦτον ὟΥ. --- ποιεῖσθαι ΛΓ.» ΟΟΥΤ. 4 --- ἃ 3. 8 ἔχε: ΓῬΥ. (ΠΟΥΥ. 1) 

Λ -- ἔπειτα {περὶ Α. --- 10 ἔξεστι Λ οὐ. -- 8ὶ 8, δὲ Λ1, Ὁ, -- 12 κατηγορίας 

Μ. ΑἸὰ. --- 14. ποιεῖσται Γ γ1., ὃ. ἰὴ ΤΆ8. ΘΟΟΥΤ. 1 --- 16 ὀργιζόμενοι: ὃρ ἴῃ ΤΆΒ. 8---4 

1{{|. οοττ. Γι, --- 8 4. 18 ταὐτὰ Β. ΒΒ. --- 30 αὐτῶν (ων ἴῃ τ88. 2 ἢ. σοττ.) Γ᾽ --- 91 ὅτε 

ς --- ἔξεστι ΔΛ οὐὰ. -- 22. τοιαῦτα Γ ς Β. Β5. --- ὶ δ. 23 οὖν) δὲ Ὑ. 8ι, 4.1, -- 

25 ἢ κατ᾽ ἀξίαν ς --- 28 αἰχείας] ἀδιχίας Ἧ΄. Βαία --- 8 6. 23 μάλιστ᾽: τ ὁΧ Δ ἰηἴον 

50]. σοτΥ, Γ, μάλιστα ἡ ς --- 3 δὲ ἡ ς 6χο, 8. Α. --- χαταγνῶτε ἱεροσυλίαν (ΓῚ) Λ ς Β, 

ΒΒ., Ἰἰείο γα εἰ ἰπ γᾶβ. 2 11. σοττ. Γω, -- βαὶ ἢ, 8 παραβεβήχασιν ΕἌἼΥ δηϊπ)δάν, 

Ρ.51 -- ΤΙ γεγόνασι (, ΒΞ, ΒΕ. ΒΙ. -- 8ὶ 8. (πολλοὶ καὶ τῶν πολιτῶν) διὰ Μ, ΑἸὰ., 

{πολλοὶ τῶν τε ξένων χαὶ τῶν πολιτῶν) διὰ ἊΝ. 81. Δ. Τὶς {πολλοὶ τῶν πολιτῶν» διὰ 

οοα. Βανδυ. (1,.) (. δέν. 1880 υ. 89 --- τοῦτο Γ --- 14. ἀγέννητόν ςΞ οχο, Ν᾽, (αυἱ ἰδπηθὴ 
ἰη δηποίδί. Ποῖ) --- 9, 17 ἀναξίως Λ ργ.. ἄν ἀξίως ΘΟΥΥ. 3. --- 18. ἐστι ο(ὐά. --- 

20 δὲ Λ ς ἀηίθ Ἷ,. --- πράγμασι Λ οαα. --- ἃ 10, 99 διατρίβην Γ μγ΄... ἢ ΓΔΒ. ΘΟΥΤ. 1 -- 

35 τῶν νόμων 011. ς δηΐθ ἴ,. --- ὶ 11. 28 τὸ τ 71: ΓῬΓΥ., τόν 18 ΘΟΙΤ. 3. -- πολιτίας 

Γ τ. σοτγ. 1 -- 29 τὴν ἡμετέραν ὁηϊ. 5 ἀηΐί6 (. --ὀ ἢ 13, 8 μη: μόνον Γ -- 

4 οὗτοι Γ᾽ -- αὶ 18. 8 ἐφ᾽ οἷς Μ. ΑἸΙΔ. -- 9 ὑμῖι Γ ργο ν 5. ν. 866, 3 -- νομίζοντας 
Ὗς -- Ἰὸ εὕρημα ἡ ς -- λάβητα: Λ, λάβητε ς --- 1] αὐτοῦ Λς δΔηΐο (, -- 14. 

12 πολιτ Γ ργ., ὧν κι ν, δια, 3 --- 18 δὲ ΛΞΦο6χο. 8[. Α. -- τε ἡ ς δηΐίδ 1,. --- 14 γε 
ροβὲ ἐπειδὰν οἱ. ἰηβογαΐ Ὁ. -- γνωρισθῶσι ΓΛ οὐὰ. -- ὶ 15, 16 ἐνθυμεῖσθαι ΛΔ ῥγ., 
ΟΟΥΤ, 4 --- δὲ Λ ς δηίεῖ, -- 17 πένησι Λ οἰ, -- σώματα ἡ ς --- 18 τιμωρισϑε Γ ρτ.. 

ΟΟΙΤ. Ὡ --- πλησίους ΔΛ ΡΥ. σΟΥΥ. 3 -- 8ξ 10. 20 ἐϊτκα Γ ΡΓ., ἐϊνεχα (ΟΥτ. 2 -- 
β 17. 95 σώματα ΓΛῸΦΒ. Β5. --ὀ ὃ8 18..Ο»Οξ1ᾧ1 ἡμέτερον Μ, ΑΙά. -- 3. αὑτὸν Λ ργ., 

αὑτῶν ΘΟΥΤ. 1 --- ἔστι ο(α, --- δικαστῶνουν Γ μΓ.. δικαστῶν νοῦν ΠΟΥΤ. 3. --- 4 τίϑεσϑε 
ΓῬΓ,, αἱ 8, ν. ΟΟΥ̓Γ. ὈΓ. -- ὶ 19. 5 τοῦτο ἡ ς -- ΒΘ τὰς Γι, εἷς ἴῃ ΓᾺ5, ΟΟΥΓ. 3. --- 

9 ἀτιμάζοιτε ἡ ς --- γινώσχοιτε ς οχο, Μ, (Ὁ, -- πολιτῶν (ἰ. 6. 6 Ομ 118. οἷν 0 Ὲ8 
ἰπίθυ 58 Β6ρδΊ8 618) οὗ, ΑἸ ΓΘ 1885 Ρ. 56] πολλῶν Β], --- ἃ 90, }1 τυγχάνωμεν Λ --- 
8. 31. 16 οὐδὲ Λ οἀᾷ, -- 17 ἡγήσεσϑε ἡ ς -- τοτοττοὺς Γ ῬΥ., σοτΓ. 2 --- 18 ἅπαντες 
Β. (θ6γ0}.: θυτοτθ) Πα. -- 8 59, 20 σωφρονειτε Γ μγ΄... 8. ν. ΟΟΥΤ. 2. -- Ο921 ἐνση- 

μανεῖσϑαι Γ --- 99 αὑτῶν Λ -- καταφρονοῦσι Λ οὐὰ, 

ΟΥ ΤΥ. 

περὶ τοῦ ζεύγους ὁ δὲ λέγων ὑιὸς ἀλκιβιάδου ΑἸὰ, ὙὟ, 5[., περὶ τοῦ ζεύγους 
ἢ περὶ τοῦ ἀλχιβιάδου Α. ,. Ο, Το. -- βδίσηι Ἰδοῦπαρ ἰπ το οταιίοηΐβ δια. Β8. Β].. 
586 οἵ, ργδοίδϊ. ο. ΓΝ; ΜΑΡΤΥΡΙΑΙ δὰάϊ ᾿υ8ε1 ϑίατκε ῥ. 14. --- 8ὶ 1. 8 τισία ΝαΌοΥ 
Ῥ. 19 8ρα οἵ. 9860 1880 μ. 9501 -- παρὰ ΡΘΥ ὁοΙροη. βογρίιππι βοϊνὶξ Δ, -- 
8 3. ὁ λαγχάνουσι Λ εὐὰ, -- 1 χαχηγορίας ΜαγκΙαη Οοπίοοί. ἴῃ 1υγϑέδπι ᾿. 558 
566 οὗ ΧΙΝ 180 οἱ Ὁ δὰ Ιοο. --- 8 8. 18 φυγῖν Γ ρυ., ἡ ἴῃ ΓΤΆδ. ΘΟΥΤ. Ε --- τὴν 
ΟΠῚ. ς --- πατρδες Γ -- ἢ τῶν αὑτοῦ 46], Ζοὶτχ Ρ. 11] οἵ, δὰ ΧΥῚ 21 -- αὑτοῦ Β. 54.} 
αὐτοῦ Γ ὈΓ., αὐτοῦ (οτ. 4 --- 14 ἀνάγχτ Γ ̓ Γ., ἢ ἴῃ ταβ. (ει) οοττγ. 1, ἀνάγκη {καὶ} 

Μδινο μὑ. ὅ ποί. --- 15 ἥττων υἱ νἱά, Γ ργ., σοττ. τα, --- 8 4. 17 τὸν Γ ργ., τοὺς 
ὈΟΥΤ, 1 -- 19 καχεῖνος: Γ88. ρΆΤνβ ΒΌΡΓΙΑ ΔΙΈΘΥ, καὶ ἰῃ Γ -- ἐξέπεσε ς -- 20 γεγόνασι 
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Λ οἀά, --- 21 ἀκηκόασι Λοὐὰᾷ, --- διδέσχειν Γ ὈΥ., ἃ πῃ Υ88Β. ΟΟἸΤ. 1 --- 8ὶ ὅ. 28 οὐκ: 

ΒΌΡΤΆ ο Ἰἰζῃτα ἴῃ Γ, χα γεδίϑυγδαὶ, ἃ σουτ. Λ, --- ἦϑελε Λ οἀα, --- 25 ἡγοῦντο ς δηΐο (Ὁ. --- 
26 ἐκ ποδῶν (Ὁ. -- β8ὶ θ,. 2 φτνοιτ᾽ Γ ΡΥ., αἱ ̓ῃ ΓΒΒ. ΟΟΥΤ, 1, φαίνοιτο Λ ς --- 4 συνάγει μὲν 

ΟΟΙ]]οσ. ς --- συναγε Γ᾽ ῥγΥ., οἱ πῃ ΓΆΒ. ΟΟΥΤ, 1 --- ὶ ἴ, 8 οὕτωι Γ ̓Γ., « 6ΥΆ8. --- 9 ἔλαβε 
Λ οἀά. --- ἸΟ ἐχειροτόνησε Λ ς --- 1Π] συνστήσαντες Γ᾽ ΡΓ., ὈΥΪῸΒ ν 6Γ88. -- 129 ὑφἿ 
ἐφ᾽ ΝΑΌΘΙ ῥ. ΤῸ -- 8ὶ 8. 18 πρότε Λ ΡΥ., ρον ἴῃ 6. 8)(. 4 --- πρὶν αὗτόν τε (τη. 
πατέρα) Ο. --- 18 κατεγίνωσκον Λ ς 6χο. ὟὟ, Ὁ. -- 8. 9. 20 δα ἡσυχίαν εἶχε (ἦγε Λ, 

ἰΐθ 42) οἵ, Β8. δὰ Ατϑορ. Ρ. 93 οἰ οοάᾷ, δυοσίογ. Ρ. 104 --- 28 παροῦσι Λ οἀὰ. --- 
24 εἰργομένους Γ ὉΓ., ΟΟΥΤ. 1 -- 25 (τὸ) τελευταῖον Ἢ. 5:. Α. -- 8 10. 1 ὥστε Γ 
Β. ΒΒ. --- 2 κατηγοροῦσι Λ οἀ(. --- 8 ἐπετείχισε Λ οαὰ. --- ἀπέστησεν Λ ῬΓ., ν ΘΥΆΒ. τς οὐ. 
-- 4. κατφρονεῖν Γ ὈΓ., ἃ 8. γ. Δα. 3 --- ἃ 11. 5 διέφερε Λ ρα. --- 6 φασι Λ ρἀὰ. --- 

λακεδαιμονιοις ΛῬΥ., ΘΟΟΥΤ. 1 -- 7 (τὴν) τέχνην διδάσκειν Ὗ, ς Βρα οἵ, δίτ. ΠΡ. 896 --- 
8 δὲ Ὗ ς -- ἃὶ 13, 12 αὐτῶν Γ ῬΓ., ταῦ, ΟΟΥΥ. 1 --- 18 τυγχάνεε Γ ὉΓ,, βιν ἰῃ τϑ8. 

ΟΟΥΤ, 1 --- τριάχοντα Γ -- 14 ἐχρῆσϑε ΑἸΑ. ς -- 18 εχεῖν Γ ῥτ., εἶχεν ἰῃ Γ88. ΟΟΥΤ. 

Γι Δ ΡΥ, ν 6Υ88. τὶ δή. -- κίνδυνον: χκινδὺν ἴῃ τβ. οί θαι Ε{{{. σοτγ. Γ᾿ --- 8ὶ 18. 
18 συϊκαταγαγεῖν Γ ̓Υ.. Ὑ ἰπ ΓΆΒ. ΘΟΟΥΤ, 3 --- 91 τείχεσι Λ οὐ, --- ὶ 14. καὶ ὁπ). 

ὟΝ 8ι. -- - ταῦτ᾽ ΓῬΓ., ΘΟΟΥΤ, 3. τα σφόδρα ἡ ς -- 25 πολλὺ Γ ῬΓ., ρΥΐὰδ Δ 6Γ88. -- 
26 ἄξια ΓΛ ς Β, Β5. --- ΤΙ κρίνειν] χρὴ νῦν Β451]. 1 5.. --- ὶ 16. 29 ἐν! ἐν ΔΛ ῬΥ., 
ἃ ἰὴ γ88. ΟΟΥΤ. 1 -- πελοπονήσω ΔΛ --- 1] ἐποίηεν Γ ῬΓ., σ 8. ν΄. δ, 1, ἐποίησε οἀὰ. --- 

9 κατέστησεν Λ ῬΓ., ν 6Γ88. Ξ-- Θ((. --- ὡς εἰς ς, πῶς περὶ ΝΑΟΥ͂ ἢ. 51 οὗ 8 10 ΧΠ38 -- 
-- ἐστρατήγησε Λ ΡΥ., ν 6Γ85. Ξ-- ς -- ξὶ 16, ὃ πολλὰ ᾿ς -- πῶς ἐχόντων ΝΌΘΓ 
Ρ. 51 οἵ ξ 15 --ὀ Ἰ χαταδέξαϑε Γ ρῃγ., σοτγ. 2 -- 9 ἀφεγμάνων Γ ̓Γ., τ ἰῇ Υ88. 

ΠΟΥ, 3. - - ἸῸ μηδ᾽ ἑτέροις Λ ς δΔοίο Ο. -- Οἐλπίδα ἡ ς -- ναι Γ ῬΓ., εἴ ἴῃ Γἅδ» 

ΟΟΥΤ. 3..-- 8 18. 11 ἐννενήχοντα Ἢ. ς -- 8 19, 90 ἐσεμνόνατο ΓΛ ς Β. ΒΒ. --- εμῴψατο 

ΓΡτ., ἐμ ἰη πηρ. δι. 2 ---- 34 καὶ ὅτι κατελθεῖν πβήηπ6 δὰ ἐπεϑύμε: (Ποιποθοὶ.) 
οὔ. Μ΄ -- οὐ χζαχῶς) ἀπολέσαι δίτ, ΜΕΝ. Υ Ρ. 159 «011. ἘΠοί. τ. ΤΥ 618, 8 Ἢ, 

οὐκ ἀνταπολέσαι Κα6Ὶ] ΑΤ Ρ. 128 η. 2. 00]]. ΡΙαί. ΟΥ̓, 51.Α. βορὰ οἵ, ΑἸ γος 1890 
Ρ. 30 -- ὶ 30. 35 ἔπεισε Λ εὐ, -- 26᾽ ἔπαυσε Λ οα(. --- διέδωχε Λ οὐ. --- 21 ἀπέ- 
δωχε Λ οἀά, --- ὶ 31, 29 οὐσας Γ Ῥτ., δέσας ΘΟΥΤ. 3. --- 30 ἐποίησε Λ ο(α. --- ὶ 39, 

Β λοιδοροῦσι Λ οὐ, --ὀ Β8 περὶ {τοῦ) ζῶντος Β5. ΒΥΟΡΙΘΥ περὶ τοῦ τεϑνεῶτος, 56 

οἵ, δεν, ΠῚ ᾿. 892. 00]]. ΥἹ 8 -- ἃ 98, 9. οἷόν τα Λ' μΓ., οἴονται ΘΟΥΤ. 3 --- παρ] ὑμῖν 
Γ ῬΓ., παρ ὑμῖν ΘΟΙΓ, 1 -- ἧ 1 βλασφημώσιν ΛΔ ῥτ., ἰηϊ. Βοτί. σοΥγ. 1 -- ᾷ 34. 

15 ἥκιστα ἡ -ς -- παέτρὸς (Γ88. ραῖν8) Γ -- 16 ἐπίστησϑε ς -- 17 πόρωῪθεν Λ -- 
κάλιστα Δ ῬΓ., 8. ν. δΔἀά, 1, γοβίδαγ, 4 -- 8 30. 18 εὑρυσακιδῶν (6χ Ρ] αἰ.) ἰθηΐανὶς 

Υ͂. --- 19 δὲ Γ .--- 30 αλλχμεωνιδῶν Γ ῬΥ., ταί. ΟΟΥΤ, 3. τε Λ, ἀλκμαιονιδῶν οὐ. βηΐθ 

(ΕΠὮγ μ. 561) ΒΙ. --- 21 ζεύγη Μ, ὝὟ.1,. --- ἀλχμαίων οὐ, δηΐα (ΕᾺἸΥ ν᾿. 5617) Β]. --’ 

ὀλυμπίασιν ΒΒ. 854.} ὀλυμπιάσιν Γ ς Β., ὀλυμπιᾶσιν ΛΟ. --- ἐνίχησε οὐἀ, --- 32 πλεϑοι 
Γργυ., πλῆϑος ΘΟΙΤ. 1 --- 398 πεὶν Γ ργ., ρ ἰῃ ΤΆ8. (ΟΥ̓. 1 -- 8 36. 26 πεντήχοντα 

Μουγβίαβ (οἵ, 0.) -- τὴ Γ ρυ., δ᾽ ἔτη ἴῃ γ88. ΟΟΥΤ. 3 -- Ο91 τοσούτῳ μᾶλλον τῶν 
ἄλλων] τοσοῦτον (τοσούτων 5.1.) ὄντων (οὕτως) Ὑ. 8. οἵ, ΔΛ, συγγενῶν ὄντων οὕτως Α., 
τοσοῦτον ἐτῶν οὕτως ἰ.., τοσοῦτον (. --- ῶ8 οἰχείας Γ ἈΓ., ΟΟΤΤ. 3 -- Οἄνωρυττον 

Γ ῬΓ., ἀνὼ} ερυττον ΘΟΥΤ, 5. --- 1 οὗτε τ ΓῬΓ., οὕτω ΘΟΥΤ. 3 --- σφόδρα ἡ ς -- 

4 (ἐχ) τῆς φυγῆς Ὗ. Α.1.. Ο΄,, (ἀπδ) τῆς φυγῆς Βόθδδγν Ρ. 98 --- 8ὶ 31, ὃ ἀ6 ἀνδρεία: 
ἀνδρία οἵ, οἰΐδη) ΒΒ. δὰ ΑὙΘΟΡ. Ρ. 866 --- 9 ἐνχειρίσαι Γ ΌΓ,, ΘΟΥΤ. 1 --- ϑαλλάττης Γ -- 

10 χαὶ {τοσοῦτον ὑπερβάλλουσαν) τῇ να] 5ἰτη 116 αὐἱὰ οἱ. ΒΙ. --- 12 ὑποβολαῖς ΛῬΥ., 
ΟΟΥΤ, ῶ. -- ἀλληϑῆ Γ --- 8ὶ 38. 16 δὲ Λ ς δηΐο Ο. --- 19 τοῦϑ᾽ (ἕν) εἶναι οἱ. Ο. -- 
8 39. 291 ῥῳθύμως: ρα ἴῃ Τ88. 8--- ὃ Ηἰὶ, οοΥτ. Γ᾽ -α 38 μέγα Λε -- 25 (καὶ) μετὰ Λ ς: 
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. φῃοὰ ῬἜ ΟΙῆἶο ἀυτθι ἃ ΡΓΟΡ6 βυρθγνδόδηθμ υἱἀ θυ βίον; οοἰαιη  ἰοἰογρεοδίι 
οϑὲ ἃ. (1), φυὶ νοὶ ἐχαῖνος βου θη. ργοροβυὶ --- ᾧ 80, 39. ἀντιστράτηγοντ᾽ Γ᾽ 
ἀντιστρατηγοῦντα ἡ ς --- 1 ἔτυχε Λρεή. -- 9 ἔπραξε ἡ ς --- ἃ) 83. 1] εν ολυμπίαι 

Γ φῖ., ἐν ἀλυμπίαι ΓΟΓΓ, 2, 5604] ὁ γτοβεϊαξ πὶ γα... αἱΐ. τ Θγδβ., ὀλυμπιάσι ς -- 

12 ἀγαπομένην Γ μγ΄... ΟΟΥΤ. 2 --- 18 επίδιξιν Γ ργ.. σΟΥΥ. 2 --- 14 τε ΓΛ-ε πίε ἴ,. -- 

158 τούτοὶς Γ ὨΓ., τ ἴῃ ΓᾺ8. ΟΟΙΤ, 1 -- τὰ Γ μι., σ 5. ν. δή. 1 --- ἸΏ πρὸς ἅπασαν 
οἱ, ΒΙ. ΝΌΘΥ μ. 71] ρῥυο, ΑἸ γοοπΕ 1885 μ. ὅ4, 80 εἴ, ργϑοί. ο. ΗΠ -- β 38, 
21 ἱπποτροφῖν δὲ Γ ργ., ὁοτε, 3. --- ἐστιν ΓΛ μγΥ. ς, ἐστι Λ᾿ φοττ, τϑῆ. Β. 36. --- ὶ 34: 

28 καϑῆχε Λ οὐ. -- 28 χατόλυσε Λ οἠᾷ. -- ῶ9 μὰν ἐῶν ΛῬΓ.. τη τᾶϑ. ΘΟΓΥ, 1 -- 

πρότερον νοὶ] προτέρων οἱ, ἰᾶπιὶ (, -- 8 82, 4 Σ2ἐνδεάσταρον Υ ογδιηθοίθ δὲ τ΄ 

ΧΙ 18 (01]. (ΧΙΧ 160) ΧΧῚ 38 -- αὐτοὺς Γ (ϑρίγίι!. τγοο.) Δ --- ὃ δόξει βῇά. -- 
ἢ 30, 8 ἀλλὰ οἱ 9. περὶ τὸν δῆμον αο]. Κα μ. 811 - 9 ἄμεινον Ν,, ΑἸὰ. --- εὑρήσατ᾽ 

ΔΛ Ῥχ.. ΘΟΥΓ. 4 -- 11 δημωτιχκός ΔΛ ΡΥ. ΘΟΥΓ. τοῦ. -- 18 αλλειν Γ μΥ., ἀλ᾽ εἴλεδ᾽ 

ΟΟΥΤ, 2, ἄλλ᾽ εἴλετο Λς -- . δῖ, 14. ταῦτ᾽ Λ -- Ιὅ ὀδημοκρατεῖσϑε Λ Ξ --- [ἢ δημω- 

τικοὺς ΔΛ -- 19 ἐκ ποδῶν (᾿, --- ΩἹ σφόδρα Λ ς -- 392 ἀπέλαυσεν Λ ὈΓ., ν ΘΓΆΒ. ΞεΞ ρα, -- 

28 ἐχοινώνησε Λ- --- ἃ 88, ῶ πρᾶγμα ΓΛ - Β. ΒΚ. -- 8 πλείως ΛργΎ., ἈΠῈ. : 6ΓΆΒ. --- 
4 ἀἄχὴν Γ μῖ., ἔχειν ἰῃ τΆ8β. ΟΟΥΥ, 3 -- ὅ ἴσον Ὗ΄. 1,.. -τ δεῖν (αὐτῷ) ς δηΐ8 (",, 

δεῖν (αὑτῷ) Ο. -- ἐ 89. 1 ποῖα ἴῃ γὰ8. 9 {{|ι ΓΔΕ -- 10 ταῖς Λ Ργ., ταῖς 

ΘΟΥ͂Τ. 3. --τ 11 πλείστων Γ μΓ.. ΘΟΥΤ, 1 --- ὅτῳ (τὸ πλεῖστον (ν6] υἱ ὁχ Γ) Β. ΒΒ, Β8. -- 

8 40.18 τῆς ΓΡι., τίς δοῖγ, 3 -- 1ὅ τριάκοντα Λ ς --- 16 δὰ Γ --- 11 ἀποιήσαντο ἧς -- 

ἡμετέραν Μ. ΑἸὰ, δι. Α. -- 18 πίστειν Γ᾽ ΡΥ.. (ΟΥ̓. 1 -α 19. εἰ μὴ ἰῃ ΓΕΒ. 4-- 

{ππί|. σοῦτ, ἧς --- ἀπολέσειαν ΒΞ. -- 41. 90 ὧν εεὑμᾶς Γ -- Ξ1 πέπονθεν Λ ΡγΥ.. 
«ΟὟ ΘΥΆΞ. ΞΞ οὐ. -- ἃ 49. 95 δὲ ὑπὲρ Γ -- 91 ἀρχὴν Γ ὑΓ.ν ἴῃ ΤΆ. ΟΟΥΤ, 3. -- εἶχε 
Β. 84. -- 28 γόνοιτο ΓΛΕΒ, ΒΒ. -- 48. 29 σὺ Γ ρΥυ., ἐσὺ σοτγ. 3 --- 1 οὐκεῖς 
Γ ρυ. ἃ ἴπ ὙϑΝ, ΟΟΥΤΟ 1 τα 8 σοὶ ἐλ -- ᾷβὶ 44. 4. μὲν ὁηι. ς Δίο ΟἉ, -- Οἔπραξε Λ 

τος Γ΄ --- 8 46. παῖς ὧν] πεσὼν Λ -- 11 τριάκοντα ΓΛ ς Β. ΒΒ. -- εξεπεσων οἵ 

νἱά, Γ ργ., ΘΟΥΓ, ταῦ. --- 18 ἀπέδωκεν ἡμῖν (Ο]]0Ο. ς --- 229 ἔγχλημά ΓΛ ς Β. Β8. -- 
ἔστην Γ᾽ ῬΓ., ἐστιν ἕ“οττ. ταῦ. ἔστι Λ οαὐά. (ἔστι Μ, ΑἸά. 8... 4.) -- δὲ Γ .--- εἰ οπι. 

Γ ρΥ., δηΐθ ν, δά, 3 --- μετεινα Γ μύ., ὁΟΥΤ. 9. -- ἃ 47. 27 μετοῖχκην Γ γΥ., ἴῃ Γγ88. 

ΟΟΥ.1 -- 8 48. (8᾽} οὖν ς (οχο, ΑἸά. Ο,) Β5. Β].. κοα οὖ ΝΙ5Ι. ΧΙΧΊῚΤ ΚΟ ΑἹ 
Ρ. ΤΙ ἡ. 3. (γ᾽ οὖν σοὐ. αι, 2926) --- ἃ 49. 1 «μαυτων Γ᾽ ῥΓ., ΠΟΥ, 3. --- ὀτύρασϑα: 

Γ ρε,, ὃ ἴῃ 188. (λ}) σοσΥ. 1 --τ ὃ δὲ ς --- ὀλυμπιάσιν ΓΛ ς Β.. ὀλυμπιᾷσιν (.. οἵ, 8 95 

-- 8ὶ δ0. 19 δὲ Γ --. μηδ᾽ ἑτέρους ΛΜ. ΑἸ, ὙὙΥ1,, -- 14. δὲ ς χα. 8. Α. 

ον. Υ͂. 

ξ 1. 18 παρὰ πολλῶν 1): Μ --- 1 τοσαῦτα Γ᾽ μτ.. τοῦ σαῦτα ΟΟΥΤ, ὃ: --- 

προσήχοντος αὑτὰ, τὰ (1, 6. προσήκοντος αὖτα [τὰ]} ἢ: ΕΓ Ῥτ., ἀπᾶ46 προσῆχον αὐτά, 

πὰ ): Ἐς ἩΜ ῬΒ -- χρήματα Λ ἢ) οἀα. ἀηΐο ΒΙ. --- 3 τὸν πάντα ἢ: Ε' -- ἃ 3, 8 ἔστ: 

πολλοὺς Γ ἰ(ΟΧραηχ. 5) -- Τ διαχειρίζουσι ὁοα, ρἀἀ. -- 8 ἡγοῦμαι] οἶμαι ἘΤΟΉ- 

ὈΟΓΘΥ- ΟΘΌΔΙΘΥ μ. 5517 -- πᾶσι ἡ οἠά. -- πᾶσι φανερὸν οοΙ᾽οο. ΕἌΝΠΓ μ᾿. 8329 --- 
ἢ 8. 10 ὡς ἂν {ἀχριβόστατα) δύνωμαι (ὁχ ἃ 94) ΤΟΙ ΟΓΘΥ-ΟΘΌΔΌΘΥ μ᾿. 208 --- 

ΠῚ ἐστιν Λ --- σωπᾶλος ΜΝ. -- 18. ἀπάσης δὲ τῆς δυνάμεως ἐπιμελεῖσθαι τῆς ΟἿ. 

Ὀ: ἔφυ. --- ἃ 4. 16 μο»}} μοι: οἷ. Β]. μγοῦ, ΑἸ γθοδέ 1888 ᾿. 84 -- 11 συνστήσαντος 
Γ ῬΓ., ΡὈΥΪῺΒ ν ΘΥΒΒ. -- 8 ὅ. 19 οὐμὸς Πά. --- 30 φυγάσι Λ οἠὰ, --- συγγινοίμην ς 

θ6χο, Μ. Ο, --- συγλαμβάναι Γ᾽ ΟΥ., ΟΟΥΤ.  --- 992. ῳ λαβεῖν ἢ): Εὶ -- καὶ τὸν Γ᾽ ΒΥ... 
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αὺ 8.0, δά. 1, χαὶ αὑτὸν ἡ (βρὶτί!. δὐά. 4), καὶ αὐτῶ(ν) ἢ: ΜΒ -- 88, ὃ μμειστα 
(μέγιστα) Ὁ: Ε΄ μτ., μάλιστα ἴ) ΓΒ. ΟΟΤΙ. 2 --- ἃ 7, βουλομένοις ἢ): Η͂ Ν. ΑἸα. -- 

Β τότε Γ γῖ., τόχω ἴῃ Γάδ. ΟΟΙΤ. 1 -α καὶ; χ 6χ ΟΟΥΥ. ἢ ---  εχείνοι: (6Γ88. ς 9) 

2: Ε΄. μαδιστ Γ ρΓ., οὐΥγ. 3. --- πειϑήσεσθαι Π): Ε΄ ΡΥ... ΘΟΥΤ. 3. --α ἃ 8, 9 δικασταὶ 

᾿ς δὲ ἰηΐτα δὲ 9, 11, 91 (018), 21, 82, 88 ρμγορίθυ ἰδία) αθίθμάιηι 6886 

οοηδοί Β]. Ρ. Χ.1, 5οὰ οὖ. ΑἸΌγθοῖ 1885 μυ. 5 ἤσοκοὶ, 6 δ] οουεἰοη δ ϑὺ 1884 
Ρ. 28 --- 1 ἐπιβουλεύειντα Γ θ1., ΟΟΥΤ. τδᾶ. -- 18 αὑτῷ 46]. ϑαρρε (ἂμ. ΒΒ.) 
ΕΓ μ. 888 οὶ! -- πολλὰ ΓΛ φἀά. δηΐθ ΒΙ. --- Ε 14 αὐτῷ ΛῸῺ ς Β., αὐτῷ Γ -.-- 

ἄξια ΛῸς --- 158 πᾶσι Λ οαἀά, --- πᾶσι τ΄ εἶναι (ἡ. --- 6 προσομολογοῦντα ΓΛ 

οὐά. -- ἃ 9. 2 μὲ ΔΛ ς-, μὲ ἢ: Ρ μὲν ἢ: Επο. 30 -- ὃ μελλήσειν ἢ): Εἰς, 19 -- 

αὐτῷ ΔΛ οαὰ. δηΐθ ΒΙ]., αὐτῷ Γ -- εἰσπλεύσαιμι οἱ, Β]. (1..}) --- (εἰς τὸν πόντον) 

βἰσπλευσοΐίμην ΡΤΟΡΙΘΙ Ποπηοθοί. ΕἼΓ Ρ. 859 (οἵ. 2) --- 4 διενοεῖτο Λ ς --- ὃ πρὸς 
μὲν ἐμὲ] προσμένει με Ὠ: Ε΄ Ρ᾽., προσμένειν με ἢ): ᾿ὼ ΜΒ ῬΥ., ΟΟΥΤ, 9 --- προσε- 

ποιεῖτο Λ ἢ ς -- 8 (ἃ) ἀποδοῦναι Ὁ: Ρ' -- Ἰ γίνεται Λ Ὁ ς δΔηΐθ Ο, -- 8 πρὸς 

αὐτοὺς: σ ἀυτοὺς ἴῃ γ88. (οὐ, {|| οοττ. Γ, --- ὶ 10. 9 ᾧ (γ) ἰδιηχυδ οχ ἢ) (συ Ὁ8 

Αἰάϊηδ ρασςουϊδηι μδ}γ)6[) ἀ. Β8. Β]., βορὰ εἷ, δέν, ΠῚ ρ. 82 ΕᾺὮΓ ῥ. 860 ΚοΙ! ΑἹ Ρ. 68 
ἢ. 4: 68 β8π6 ἰδίῃ --- 10 ἀποστερῆσϑαι Ὁ: Ρ' --- τὰ (μὲν) ἢ): Ε΄ Ῥτ., ταῦτα (μὲν) 

ΟΟΥΤ, 3. -τ- 11 μεταβολὴν ἢ: Ρ --- αὶ 11. 18 ταῦτα ΓΙ --- ἀφικνοῦνταί (μοιοί) Β8. 
ΒΙ. ΚΟ] -- 14 σάτυρος ἢ: ΡΒ -- 15 ὡς πίστεις δὲ 1) ὁ. 19: Ε' ΡΥ. --- τάς οι. 
Πα. ῶ0 -- 1θΘ εἶχε Λ.Ὼ ς. 19 οἱ 30 (οχο. ΕἾ διά. -- 8 13. 2 λεγω Γ ρμΥῖ., ὃ ἀγὼ 

ΘΟΟΥΤ. 1 -- ὃ αὐτὸν {τὸν} εἰ. Α. --- τάλαντα Λ ἢ ς --- τάλαντ᾽ ἀργυρίου: τ΄ ἄργυ- 

ρίου ἰῃ τῷ8. 1 {{|, (ταΐριου αἱ νἱά. ὑγτ.) οοττ. ἔ, -- ὦ παῖδα ΛῸς -- αὐτῷ Γ 

αὑτῷ ἢ Ο. Β. Β5. -- 9 ἐγγυηταὶς Γ᾽ ᾿Γ., ΠΟΥ. ταῦ, --- 10 κατέστησα ΓΛῸῺ οἀά. 

δηΐο Β]. -- ξ 18. 138 ἀκηχόατε Λ οάα, -- ὃ παῖδα ΓΛ ρἀά. δηΐο ΒΙ]. --- 16 αὐτὸν 

ἠξίου (ρτορίθυ 8.) Θ0]1ος. ΒΟΟΚ μ᾿. 11 -- 11 ἠϊτισατο Γ μι... ἀ 8. ν. δα, 1 -- 

18 ἀφίκετο ᾿ς -- ᾷὮ 14. ὥστε Γ --- ἡσχύνετο ἡ ς --- 20 χρήματα ΓΛ οἀά. δηΐδ 

ΒΙ. --- ἐξεςερούμενος Γ ρΓ., αἱ ἐπ Υ85. (ΟΥΤ. 1 -- 929. μενέξου ΛῬΥ,, (ΟΥΤ. 4 --- 

28 διεγγυήσατο ς Δηΐο (ὐ. -- ΗΠΑΙὟ 1. 31 ὑμῖν ΑἸα. --- 8. λέγειν Γ᾿ ἈΓ., ΘΟΥΤ, 1 -- 4 εὔεσθαι 

Γ φτ., ΘΟΥΤ. 3 --- ἀκέλευε οὐ. --- ἢ βούλοιντο: οἵ ἰῃ ΓΆΒ. 1---2ῶ ΠΕ. σουτ, Γι, -- 8 16, 
ὃ πασίωνα ΓΛ εἀά, δηΐε Β]. -- σφόδρα ΓΛ ρἀὰ. δηΐς Β]. --- ἔφευγε Β. 54. -- 

δ τὸ δ᾽ ἀργύριον] ἀργύριον δ᾽ οἱ, Β]. 8504 οἵ, ΑἸΌγΘΟΠΙ 1885. ἢ, δὲ -- ἃ 17. 18 κατε- 

γίνωσκον ς αηΐο Ὁ. -- 15 ἡτιᾶτο ΓᾺ οἀά, δηΐα Β]. -- δὲ ὁῃη. ς --- συλληφϑέντα ΓΒ. 

84. (οὗ. ἡ 4) --- 16 διεκώλυσε Λ ρα. --- μετὰ ἴῃ γΆ8. 8---4 {{|,| σοτγ. Γ᾽, ---- 11 ἐκέλευσε 

Β. 84. -- 18 δὲ Λ΄. ΑΙ. Υ". --- 19 εἰσέλϑει Γ μΥ., ΟΟΥΥ. 1 -- ἐλθόντα ς -- ἃ 18. 
20 ἔκλαε Β. Βα. --- 392 πειράσαιτο Β. (οχοῃ.) -- 235 αὐτῷ ΓᾺς Β. Β5. --- 26 ὅντινα 

Γ οα(, δυΐδ Β]. --- αὐτῷ τε ΝΡΘΙ Ρ. 81 -- β8ὶ 19. 21 ἡμέραι Γ ρΓ., τ ΘΥΓΆΒ. --- τε Γ --- 

28 πραχϑέντε ΓῬΥ., α ἴῃ ΓΆ8. (ΟΥΥ. ὅ -- 4 δὲ Λε --ὀ Οαὐτῷ ([..) ἀ6ὶ. ΒΙ]. Βορα οἴ. 

ΑἸΒγδομ 1885 Ρ. 84 -- ὃ ταῦτα μὴ 00]1ος. Ἢ, Α. 1. Ὁ. --- ποιήσειε Λ οἀὐά, --- ἐπιρρη- 
τοῖς ΛΔ ῬΓ,, ΟΟΥΤ, 4. --- ἐπέτρεπε ΒΒ. 858ᾳ. -- ὃ καταγινώσχειν Λ ς Δηΐθ Ὁ. -- ἡμιόλια 

ς -- 8:30. 7 συναγαγόντες ς δῃΐο (, -- 821. 11 ὁδεὲὲ Γ ῥσ., ὁῦν αἱ νἱὰ, σΟΥΥ, 2 --- 

ἡμέτερα ΓΛ 664. δηίς ΒΙ. --- 12 μενίεξενος Γ ΡΓ., μενείἐξενος (ΟΟΥΤ. 1 -- δὲ ὡς -- 

16 χρήματα ΓΛ ρά(. δηΐε ΒΙ. -- Ι9 χατεροῖ εἰ, ΒΗ. (Δἀ ἀ6η4.) Β58., κατεροίη Οοῦ. 

ΝῚ, ν. 886, βορὰ οἴ, δϑίτ. ΚΒ ῥ. 82 --- 8ὶ 22. 20 πρὸ Γ ρτ., ΘΟΟΥΥ, 5. --- δὲ Ὗ, ἴ,. Ὁ, -- 
πρὸς δ᾽ ἐμαυτὸν ποιεῖν τὰ γ6] πρὸς δ᾽ αὐτὸν ἐμὰ ποιεῖν τὰ τηδ]αἱξ Β]. (0]], ὶ 28 --- 

28 συληφϑήσοιτο Γ ̓ γΤ., ΘΟΟΤΤ. 1, καταληφϑείη οἱ. Ἧ, -- 8 23. 25 τοῦ σατύρωνος τοὺς 

Υ͂. ς, τοῦ ξένου οἵ. (γα: οὑπὶ Γ) Β. Β5. --- 8 τ΄ ἐκέλευεν Γ μγΓ., τ᾽ ἢ ἐκέλευεν 

ΟΟΥΤ, ὅ, τ΄ ἐκέλευε οὐ. --- ὅ γεγραμμένον ἀθὶ. ΠοῦΌΤοΘ ὑτοῦ. βαρρθ, αὰὸ ἰδπιθη 
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ἰδίπβ οὐποίίαν; γεγραμμένος Β8. --- 8ὶ 94. 1 οἷός ΔΛ ΡΓ., οἷώς ἕΟΟΥΥ. 4 --- 8 πασίωνα 
ΓΛ οἀά. δηΐθ Β]. -- 9. ἰσχυριεσϑαι Γ᾽ ῬΓ., ΟΟΤΤ. 23 --- 10 μάλλιστα Γ --- προσέχετε 
τὸν νοῦν ΟΟἸ]ου. στ) ἃρυά Β8. δὰ Αὐϑορ. ἢ. 1117 64}16 Ρ. 22 ς0]].ὄ [χΧ 18 -- 
11 ποπονηρίαν Λ ΡΓ., ὑγΐιβ πὸ ἱηάυχ. 4 -- 8ξὶι 3. 12 σχοπεῖσϑαι Γ᾽ ἈΓ., ΘΟΟΥΓ. 1 - 

26. 11 παϑόντες εἱ. Ὗ. 1, ΝΌΘΟΙ ρΡ. 81 --- 30 ἐποιησάμεϑ᾽ Β], --- 22 πραγμάτειον 

Γ Ῥ»͵., Ὑραμματεῖον ἰῃ ΓΒ. ΟΟΙΓ. 3. --- ὶ 21. 2Ὁ ἀγένετο Γ Β. Β5. Β8, -- ᾷ 38. 

ῷ ποιήσειε Λ' ΘΟΟΥΤ. (ν 6188.) οὐ, --- ταῦτ᾽ Β]. --- 8 ἡβουλήϑη Ὁ. --- ἃ ὑμῖν (νεϊυΐ 

οὐπὶ Γ) ἀεὶ. ΒΙ. --- κερδαίνειν δὲ., κέρδος ἐλπίζων γοὶ ὁρῶν οἷ, Α. -- ὶ 39. 1 ἅπασι 
ἀυθἰξαηίοσ ΕἌὮΓ μ᾿. 829 60]]. ὙΠ] 40, 48, ΧΧΙ 118 Μβεῇ. ὑ. 80 --- Τὸ τε... βού- 
λοιτο ἧς --- 80. 15 ἐφήεα (υἱ νι. Ἐφᾶιναι)δ Γ ΡΓ,, ΟΟΥΓ. 8, ἀφῆναι Λ --- 11 τηνικαῦτα 

Λς -- ἐπεθύμησα ΓΛ οἀὰ. Δηΐθ ΒΙ. --- ὶ 81. 22 ἀργυρριον Γ ἈΓ., ΟΟΥΓ, τϑὰ. -- μα 
ΓΒ. Β5. Β5. --- 398 αὐτὸν Γι, αὐτὸν Λ ς -- ἃ 833, 25 ὑμᾶς Μ. ΑἸ. --- 236 γε οη!. ς -- 

ἔλεγε Λ οἀὰ. --- 91 κατέφευγε Β. 5ᾳ. -- 8ὶ 88. 2 ἐποιησάμεϑα ἡς --- ὅ τοῦτο ΓΛ 

οἀὰ. -- τοιαῦτα Λ δα. δία Β]. -- ὅ τῶν] τὸν Γ -- πεποιήκασι Δ οὐδ, -- 
1 σκηνήτην Λ Ν. ΑΙά. --- 8 πέρυσι Λ ρτ., ν δ(ὰ, 4 -- 9 υδριας Γ μγ., υδραίας 

ΘΟΙΤ. 3 --- χρίτας ΔΛ Μ,, κρήτας ΑἸ. --- εἰσβληϑεν Γ᾽ μγΥ., τὰς 8. ν. δια. 3 .-- ὶ 84. 
11 πρυτανέων ἯἮ΄. 8[. Α.1,.. --- 19 δὲ ὡς οχα. δῖ. Α. -- 18 δενεκροπολει Γ ΡἈΓ., 

ΘΟΥΥ, 9 --- παρὶ Γ ρΓ., παὲρ ΟΟΥΓ. 3 - ἀνθρώπων Γ ῥὑΓ., ἰῃ ΓᾺ8. ΘΟ, 1 -- 
14 κείμενον οἴχῃ, ΑἸά, ἯὟ΄. 8:. Α.: ὃχ ΝΜ. δαΐά. ἵν. (οἵ, ἰαάτη Α.) -- ὃ ἄλλον τρόπον 

ὃν Καὶ! ΑἹ Ρ. 181, 868 οἵ, ΧΥ͂Ι 81 ΑἸ γΘοΙὶ 1890 μ. 20 --- 11 πλείω δεῖ Θ0]106. ς -- 
ἃ 86. 18 ἦν] εἰν Γ ῬΥ., ΟΟΥΤ, 2 -- 9290 οὖν οἴῃ. Β8. (γο]αΐ οὐπὶ Γ) --- ἐπίστησϑ᾽ 

ΒΙ. --- οἱος Γ ρῥΥ., οἵοις ΟΟΥΤ. ῶ -- 28 πλεῖστα Λ ς --- 34 στρατοχλέους ἀ6], ΠΟῦΤΘΘ 

βοὰ οἵ, δίτ. ΠῚ ῥ. 868 --- αὐτοῦ ΓΛΦΒ. --- ἃ 80, 26 κινδυνεύε: Γ ΡΓ., ΟΟΥΤ. 3 -- 

21 ἀρχώντῶν Γ ΡΓ., ΟΟΥΤ, Τα. --- τοῦτο Λ ᾿Γ., τούτῳ ΘΟΥΓ. 2. -- 28 (τά) χρήματα ς 

δηΐθ Ο, --- 1 μέγιστα Λ-ς --- μάγιστε σται Γ ΌΓ,, μέγιστ᾽ ἐ ἔσται ΟΟΥΓ, 8. --- στατοχλέα 
ΓΡτ., ρ 8. Υ. διὰ. -- 8 87. 4 καταπλεύσας ΑἸυτγεοὲ 1885 μ᾿. 88 --- πασίωνα ΓΛ 
εἀὰ, βηίβ Β]. -- 8 88, 14 ρμοβὶ δραχμὰς Βίβᾳηπ Χ 8. ν. δα. Γ, --- ὄντα ἡ ς -- 

ἢ 89. 16 πάντων οῃῃ. Ὗ΄. -- 11 δὲ Γ᾽, --- ἐνθάδε Γ᾽, Λ οἀά. δηΐθ ΒΙ. --- 18 δὲ Γ .-.-- 
19 καὶ οη. Α. --- 20 (τὰς) τριακοσίας Ὗ΄. ς --- 8 40. 22 ταῦτα Λ-οφΤ --- ἐγίγνετό 
(μοι) Ο. --- ῶ8 γνώσεσθαι Γ μγΥ., 5. 8. Υ. δϑά. 2 --- 24 χρήματα ΓΛ 64α. δηΐθ ΒΙ. -- 

1 ἐχρυσώνησα ΓΛ ροαἀά. δηΐε Β]. -- 41. 8 εἰσήνεγχον Μδῦνα {Π6515 ΙΧ -- δ΄: 

ῬΙΟΡίΘΥ βἰηρυϊαγο τε βοι8] ροβίϊαμη ἀθ ἢος ἰοῦ ἀυθίΐϑη8 δοΐδδ τ ἰπβεσγοη πὶ 
6888 οθηβαί ΕἌΠΥ ἢ. 859 --- 4 εἰσφορὰν ἀ6]. ΠΟΌΓΘΘ --- ὑπὲρ δὲ πασίωνος διελεγό- 
μὴν τῶν συνεπιγραφέων (ἐναντίον) ΝΑΌΘΙ μ᾿. 82 868 οἵ, Φ8οο 1880 Ρ. 201 -- 
ἢ ἐπιγραφέων Ὁ. -- 8ὶ 48, 8 πασίωνα Γ Λ οἀά. δΔηΐα Β]. -- 9 χρήματα ΓΛ οἀὰ. 
δηὶθ ΒΙ. ΄--- δεδανδικώς ΝΘΌΘΓ Ρ᾿. 82 --- 10 δ᾽ ἐμοῦ (νο]ηΐ οχ Γ) Β. 8βᾳ. --- 11 τὸ 
μὲν πρῶτον οπι. Β. Β5., ὥστε παρὰ... ἀποθανεῖν τὸ μὲν πρῶτον, ταλευτῶντες δ᾽ 5. 

Ρτο, ΟΘΌΔΟΘΙ δγβαιῃ. 6χ σοπίγιρ. 8683 -- ἃ 48. 10 δὲ ΓΛ οἀά. δπίε Β]. -- 
ἀρχέστατόν Λ ΡΥ. ρ 8. Υ.( δἀά. 1 --- ἀπὸ] ἐπὶ εἰ, Ὁ. --- 16 παρέσχε Λς --- καίτοι 

εἰ (καὶ) ὟΝ. --- καίτοι χἣν μικρὸν ἐχινδύνευθ, εἰ μηδὲν οἷ, Α. --- ἀποστερεῖτο ϑι, --- 

11 μελὺλς --- 44. 19,20 μοι ἐγένετο (ἐγένεθ᾽ Β].) Β. Β5. Β]., μοι ἀο]δπά. μναϊ. 

ΒΙ. --- 2] χρήματα ̓ς --- 8 46. 1 ἐκείνων τῶν χρόνων ΑΙά. ς -- 2. προσέπεμψα 

ΛςΦ --- ἀπαιτήσοντα ς: ὁχ οἱ. ΝΥ, (φυὶ ἀπαιτήσοντε γ0] ἀπαιτήσοντας) οὐτΓ. Α, ἰ.. Ο. - 

8 τε Γργ. Λϑαά. ϑδηΐθ Β]. --- 6 εἰπλεῖν Γ᾽ μΓ., ΟΟΥΓ, 3 -- 8. 46. 7 ἐμὲ ΓΛ οἀὰ. 
δϑηΐθ ΒΙ]. --- 9 ἐπαιρϑῆναι Γ᾽ ΡΥ., ΟΟΙΤ. τϑᾶ, .--- πώποτε ὡς -- ἃ ποιὲς Γρτ, α 

ἴῃ ΓΆΒ, ΘΟΙΓ, 2 --- 8 47. 16 με ξαιτήσειεν Γ ρτ., με ἐξαιτήσειεν οΟΥτ. 2, μ᾽ ἐξαιτήσειε 
Β.8ᾳ. -- ΙΤ μάλιστα ΔΛ ς -- 18 ἀξιώσειε Λοαὰ, -- 8 48, 20 ἀτοπίαν) ἀλογίαν 
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ΝΑΌΘΥ Ρ. 82,4 -- 22 με ΓΛ οἀᾶ, δοίθ Β]. -- 238 ΒΌΡΥΔ οἷος ἰΐατα ἰπ Γ -- λαβτε 

Γ ρτ. εἴν ἰῃ Γἅ8. ΟΟΥΤ. 1 --- μὲ ΓΛ εἀᾶ. δηΐε Β]. -- 8ὶ 48. 29 ἐναντία ἡ ς -- 
φανερῶς Γ ῬΓ., ΟΟΥΤ, ται, --- 8. μενέξενον Γ ΡΓ., οοττ. αἱ νἱά. 1 --- 8ὶ δ0. δ᾽ τάλαντα 

ὡς -- τῆς αὐτοῦ οἱ. Α. --- 1 ἔπραξε ᾿ς --- δ]. 9. εἰσπλεύσεσθαι οἱ. Ο. -- 

10 ἐξηπάτησε Λ οὐά. -- εἰσπλεύσαι Ὗ. 1,.. --- 12 πέμψειε ς Β, -- δὲ Μ΄. 1. Ο.Ψ -- 
8 δϑ, 18 ἀκούσας: ὑσας ἴῃ Γ48. 6 1}{{, (ἀκουσασας οἱ ν]ἱά. ΡΓ.) ΘΟΥΥ. Γς --- 15 ἐκεῖνος 

ΓΛοὰά. -- 16 οὕτωι Γ᾽ --- σφόδρα ᾿ς -- 11 ἐδεῖτο (01). αὑτῶν) ς, αὐτῶν ὁχ Λ 

αὐά. Ο. -- 8 58. 22 ἐκεῖνο ᾿ς --- ἡγοῦμα Γ --- ῶ8 πασίων Λ μΓ., πασίως ΘΟΙΥ. 4, 

πασίας Μ. ΑΙά. -- παῖδα ΓΛ ρἀά. δΔηἰθ Β]. --- ἠἠϑέλησε δια. -- 25. ταῖς οὁΠ). ς 

δηΐο Ο. -- 90 γεῖς -- ᾷἭ δέ. 1 ἡγουμένους) γεγενημένους (5) τρἀυ πάτα ρμυΐ 

. Α. 1. (ΑἸ γθο ἢ), μὴ γενομένους Β]. βοὰ οἴ. ΑἸΌΤΘΟΙ 1885. μ. δῦ -- εἶνα τ 

Γρτ,, τ [ἢ ΓΆ8. ΟΟΥΤ. 2 --- 3. γενομένων) πεπραγμένων ΕἼΠΥ δηϊπιβάν. μ. δ0 (0]]. 

γ8. ΧΙΣ 4 ΒΙ. --- ὃ ἠβουλὴ βιχάζειν αἱ νἱὰ. Γ ργ., ϑη 8. ν. διά, 2, ἡβουλήϑη εἰχ 

ἰῃ 188. 8 ἴσα 1{|. οοσυ. 5 --ὀ 4 ἢ] εἰ Λ ρῥΓ,, 8. ν. ΟΟΥΓ. 4 -- δὴ) δήπου οἱ, Ο, -- 
ἢ ἕλλαττον Γ --- ἤμελλεν Πο. --- τοῦτο ἡ ς --- θ ἦν οἵη. ς δπίε (, --- 8 δῦ, ἐπίσταϑ᾽ 
Γ ΡΓ., ΘΟΙΤ, 2, ἐπίστασϑε ὡς -- ἔμελλε ς, ἤμελλε Β. Β84ᾳ. -- ΟΠ οἰἶδπι ἐπὶ τούτῳ 

ῬΓΙΌΡΟΒ .Ὗ΄. -- 8 εσϑαι Γ ρμΥ.. ἐσεσϑαι ΟΟΤΥ. 2 --- με Β. Β5, Β8,, οἴῃ. 5 δπίθ Ὁ, -- 
10 ὑπέμεινε Λ οἀἀ. -- ἄλλας] αἴσχρας (510) οἱ. Α. --- ἃ ὅθ. 1Ὁ πασίωνα ΓΛ οαά. δυΐθ 

ΒΙ. --- ἐγκαλέσων εἰ. δι, (ἀἰαίτ. μ᾿. 81) Α. Ὁ, βαοὰ οἵ, δέτ. ΠῚ ᾿. 386 -- 8 δ7. 16 δὲ καὶ] 
χαὶ οἴ. 5 δπίθ (, -- ΟΟοἵ] ὅτι γ6] ρμοίίιβ διότι ΕὙΟΠΌΘΓΙΘΙ-ἀΘΌδο᾽ ᾿. 488 «-- 

20 γίνονται ἡ ς δηΐο Ὁ. --- ἀπέρχεσθαι Γ, ἀπάρχεσϑε Λ ρΥ., ΟΟΥΓ. 4 --- ἃ ὅϑ. 231 ὥστε 

ΛΜ. ΑἸά. ΥὟΠ. --- 298 πασίως Γ ὑΓ.. ον 8, ν. δαά, 2. 

οΥ, Υἱ. 

1. 3 αἰγινῆται ῥτορίογ ἰδίππι ἀρ οηά, ρμαΐ. ΒΙ]. (ρ, ΧΌΝΠ), 560 οὗ δὰ Κὺῦὶ 8 

ΔΡΡΘη. -- 8 αὑτοῦ Β8, Β]. -- μηδένα Λε --- ὃ τοιαύτηι: γνώμηι Γ ἈΓ., ΟΟΥΙ. Χά, --- 

ὃ παρ᾽ ὑμῖν οἱ. Βτδ86 Ρ. 11 -- τῶν δικαίων τυγχάνειν πειρᾶσϑαι (0]106. ς ἢο. 
Βγϑιδα 1. 1. -- αὶ 3. 8. κινδυνεύσωσιν ς 6χο. Α]ὰ, Ὁ. -- 9 μεΓλςε Β.ὄ ΒΒ. -- 
11 ἠπίστασϑ᾽ Λ οὐα. .-.-- τελευτηχότα Γ ΡΥ., τε 8. Υ. δα, ῶὶ --- 13 πάντα ς -- εἴσεσϑ᾽ 
Λα. -- ξὶ 8, 14. παρ᾽ ἡμῶν οἱ, Ὑ΄., παρ᾽ ὑμῶν {πρώτων) Ποῦτορ -- 117 ζῶντα 

ΓΛΟΕΒ. Β5. -- 18 ποιῆσα Λ τ. τ δα(. 4 -- 8 4. 19 τοῦτο Λς --- οἷόνται Γ ρΓ., 
οἴονται (ΟΙΤ. 2 --- 91 ἂν ΒΒ. Β]. -- 22 ἀμφισβητοῦσι ἡ ς --- δόξωσι Λ οἀὰ. --- 

28 γνώσεσθ᾽ ΓΒ. 8ᾳ. -- 8ὶ ὅ. ὅ διετέϑει ἡ ργ., ἰηξ. Βογ Ὁ, ΟΟΥΤ, --- 686. ἀποϑνήσκχαι 

Λ ργ., οοττ, 1 -- κατέλιπε Λ οἀὰ. --- 7 ἔδωκε'λ ς --- 8 θ, 9 διατιϑὴς Γ ῥγ., ΘΟΟΥΤ. 1 --- 
γυναιξὶ Λ οὐὰ. -- 0 παιδάρια Λς --- ἀ᾽ κεῖνο; Β]. -- γνήσια ΓΛ-ςΒ. Β5. -- 
ἐνόμισε οιἰά. -- 8ὶ 7. 11 δὲ Γ --- 12 πατρίδα Γ ΛΕ Β, Β5. -- ὶ 8. 106 σφόδραΓΛ-ε 

Β. Β5. -- ἠγάπησε Λοάὰ. -- 1 ἠγάγετο Γ -- ἢ 9. 231 αὐτῶν Γ, αὐτῶν Λ ς Β. Β8. 

Κι ρ. 871 --- 223 ϑρασύλοχος μὲν ς --- 8 10, 1 δὲ Γ --- β 11. 1] φεύγοντες ὈΟΌΓΘΘ --- 
12 τὸ δὴ Ὗ. ς --- ἐχόμενον ([..) Ζοἰ12 Ρ. 18, κατεχόμενον ΕΓ δηϊηϑάν, Ρ. 48 Βοα 

οὐ, ὅδοοῦ 1818 μ. 48 --- 18 τελευτηχότος Λ -- ὶ 13, 11 ἐλπίδα ἡς Β. Β5. -- 
18 εἶχε Λ ραὰά. -- 19 ἔϑωχε ΛΕ --- λάβε Λ ς Β. -.-- 3] αἰγινιτῶν Μ, --ὀ 92 τοῦτο 

Μ. ΑἸὰ. --- 8.18. 394 αἰγινῖται ΔΛ; ἀο]οηᾷ, μα, Β],, κ6α εἴ, δὰ Ν' 8 ἀρρθηά. δὲ ΑἸθγθοὨὶ 
1885 Ρ. δῦ --- 35 δὲ Γ -- 1 αὐτῷ Γ, αὐτῷ Λ΄ ρα. οχο, (Βαίίογ 8ρ. Β5.) ΒΙ. -- 
8 λάβετε (δοσρηΐ. 8. σουτ. 4) Γ, λάβε Λ-ςΒ. --- κείων] σιφνίων Ἂ. ς Β. --- 4 ἡμεῖς) 
πάλαι ΄. Α. 1.. Ο(,. ἡμεῖς πάλαι οἱ. Βαρρε ἂρ. Β5. --- βὶ 14, ὁ αἰγινῖται ΛΜ, -- 
1 αὐτοῖς Γ(ΛΡ) ς --- 8 ἦν] ἢ Γ ρζ., ΘοΥ, ῶ --- 9 λάβε ΛΒ, -- ἐ 1ὅ. 12 προσομο- 
λογοῦσι Λ οὐὰ, -- 138 βοηϑοῦσι Λ οὐὰ, --- μέλλουσι Λ οὐὰ. -- 14 ἀναγνώσεσθαι ς 
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αὐΐα ᾧ,, γνώσεσϑα: εἱ. Ἦ΄. -- ἔπειτα Γ -- ᾷξ 1θ. 25 πεισϑήσησδε Υ΄. δι. Δ... -α 

94 ἔπραξεν Λ Ῥγ.. 8 ἴῃ Γ88. ΟΟΥΤ. ἢ, ν᾿ ΘΙΓΆΒ. Ξ ξ -- 17. 26 διετέλεσε Λ οἀή. -- 

21 μητόρα Λ ς --- διαφερομένην Λ ΡΥ, ν 6ΓΆ5, -- 98 ἔχουσαν Λ ΡΓ., π᾿ ΓΆΒ. ΘΟΙΤ. 4 --- 

18. 3. {πᾶσιν οὐς παρὼν Λ Ἀ], ΑἸα.; Ὑ. οἱ 58. 46 6586 αιϑοάδπι ρυἱανογαηΐ; πασῖνος 

ΘΧΙΗδτρ. δὲ ϑυϊα. γοβϊξιθγαηὶ Μουγβίπβ Αἰεὶς, Ἰθοῖ. ἢ ὁ. 10 οἱ ναϊεβίπβ δὶ Ηδγρ., 
πασῖνος πάρον ἱπνοηὶί γ᾽ δίτγ (πάσινος Α., πασίνος Ι|.., πασίνους (.), οἵ, (ρου Μα..) 

Ιβοογα 5 ογϑαῖ. ἀδ ρουπαΐ. 1818 Ρ. 188 --- αὐτὰ Λ ς --- 19. 6 συνκατειληφότες Γ ρΥ,, 

οοτγ. 2 --- 10 πλέων] πλέον Γ -- “11 ὑπὲρ ἐμαυτοῦ) ὑπὲρ ΟὨ. 1... -- ἃ 30. 17 καίτοι 

τίνα, υϑαὰ6 δὰ 18 εἰληφότα 46]. Ηἰγβο ὶα --- 8ὶ 31. 19 εἰρημένα Γ Β. Β8. -- 

ἀκινδυνθύσαμεν Γ ρΓ., Δοσρηίιβ ΘΟΥΓ. ὃ --- 9ὲ αἰσθανόμενος Ὗ. 81. Α..}, -α 98 τροί- 

ζηνα Λ -- 34 τὴν {τ9) οἱ. ΒΙ. βορὰ οἵ, ΑἸ ΥΘΟΝ 2885 Ρ. ὃδ -- 325 ἕξει ς --- αὐτοῦ 

Ὑ. 8ι. --- πράγμασι Λ ς Β. ΒΒ, -- βὶ 99, 28 ταῦτα Γ -- τροιζῆν᾽ Β5. Β].} τροίξηνα 

Γ νυ. Λ, τροιζῆνα Γι ς Β. ΒΒ: ζουτηΔ8 τροιζῆνος, -νι, -να, 4188 ΟΟΟ 065 5'πΠ6 νϑγίδίδίο 

8 21, 29.398, 25, 81 ργαθῦθαηξ, οὔπὶ τροζῆνος, -νι, -νὰ ΘΟΠΙ ΒΑΘ ΘΓ Β.1Π) --- 

ᾧ μητέρα ΓΛῸςΒ. Β5. -- 8 τίνα Λς -- 38. 4. ἀπαϑὴς: ὈΓ. α 6Χχ σοττ. ἴ, -- 

ὃ ἐπειρόμην Λ -- 8 ἑώρων Ὁ. Β5. -- Ι0 μετοικησάμενος Ὗ. δι. Α.}. -- 34, 

18 ἀπέλιπον Ὑ΄. 5ι. Α. --- 16 ἠσθένησε Λ 6ἀ(, --- 19 κλείνῃ Γ ργ., σοτῖ, 4 -- ἃ 3Ὁ, 

ἢ ἐνοσίλευον Λ ῬΥ., ΘΟΥΤ. 4 --- 8 86. 8 ὑπέμεινεν Λ' ΟΟΥΓ. γα, ς -- 4 ἐχεῖνον Λ μΓ. 

οοΥγ. 3 --- μηπερεμενον Γ᾿ ῬΤ,., ΘΟΥΤ. 1 ἰπ ἑδχία (ἴὰ πρ. {{, α δά οίδ), μήπερ ἔμενον 

ΓΟΥΣ. 4 --- 8 ὃς ἔμπυον μὲν ἤμει πολὺν οἱ. Ο. -- χλτνης Γ ΡΥ. ἔ 1ἴῺ γ88. ΘΟΥΓ, 1 -- 

8. 91. 9 ταῦτα Γ -- 8.38, 12 ἡβουλόμην Ὁ. Β8. ΒΙ. --- το [ --- 1ὸ δεηϑέντα... εὐδιήγητά 

ΓΛΕΒ. Β5. -- 160 ὑμεῖς (ἐν) αὑτοῖς γεὶ ἑαυτοῖς οἱ, Ο. --- 8ὶ 39, 18 ὥστε ἡ ς δηΐθ 

Ιν. -- δισίηλθον Γ᾿ ΡἈΓ., εἰσῆλθον ΟΟΥΓ, 4 --- 32 κεῖνον Λ-ςΒ, -- 8 80. 20 ἡ μη} 

ἤδη δ᾽ ΛΊΡΓ., ΘΟΥΥ. 3 -- ῶ ὥσπερ] ὡς ς δῃηΐε ὕ, -- προσ δίπωσιν ΓΓ ἈΥ., προτὶ σείπωσιν 

ὑουτ. 4, προσείπωσι Λ οὐ. --- ὃ δεινότερα ΓΛ ς Β. ΒΒ, -- ἢ 81. ὃ συνχαταϑάψειαν 

Γ Ῥτ., ΟοΥγ. 4. --- ὃ οὐδε Γ᾿ --- ἠξίωσε παραγενέσθαι ΝΟ δι. Α.}1,, -- 8 χαταληφϑέν- 

τῶν Γ ῬΓ., ΘΟΤΥ. 1 -- διαλιποῦσ᾽ Β8. ΒΙ. --- ἀμφισβητήσουσα ΑἸα, ς -- ὃ 83, 9 χαίΐτοι 

εἰ μὲν ΕΥΟΙ θοταου- ἀδυδυδυ Ρ. 439 --- 10 αὐτῇ Γ, αὐτῇ Λ ς Β. ΒΒ... οοττ, ΒαθρΡε 

(αν. Β5.) -- 19 τὴν: τίη ΓᾺ5. σΟΥΥ, ΔΛ, -- ὃ 88. 1Ὁ δὲ... 10 δὲ Γ -- 11 οὐχ οἵτινες 

εἰ. (, -- 20 αὑτοὺς Λ --- ξ8ὶ 34. 91 νέγουσι υἱ νἱά. Γ μ᾽... ΟΟΥΤ. 1 -- δὲ Λ ς δηΐε}., -- 

ἀπιστοῦσι Λ οαὰ, --- 1 αἰγινῖται ΛΝ. -- 2 κατέλιπε Λ (Δα, --- 4 κατέστησε ἡ οἀ. -- 

μὲν] δν Γ ρῖ., οοττ. 1 -- ὅ δὰ ς --- υἱὸν ἴῃ ΓΑΒ, ΟΟΥΤ. ἡ, --- με ς -- 8 8ῦ. ἀλλὰ 

γὰρ ἐκεῖνος οἱ. Ὁ, --- ἄμεινον (ἂν) ΑἸὰ. ς -- θ μηπρὸς Γ ΡΥ., μητρὸς ΘΟΓΓ. 2 -- 

χκατόστησε Λ οὐὰ, -- Ἰ δὲ Γ -- κατέλιπε Λ οὐά,. -- β8 περιεῖδε Β. 8ᾳ. -- ὃ 860, 

9. υἱὸς] οοτωρεηίαμη ἰῃ Λ ΘΧρ οανὶς οΟΥΎ. 4 (οἵ. ἃ 84) --- 12 ἅπασι Λ οαά. -- 

18 χρήματα ς -- 8ὶ 81. 16 τ΄ Β8. ΒΙ. -- ᾿ἴ τ΄ Λ οὐά, -- Βὶ 88, 31 χακόνουν 

ΓῬι., κακόννουν ΟΟΥΓ ὃ --- 383 ἔδοξε Λ οὐ, -- 25 ταμίαν ἁπάντων (νϑαἱ οὐ Γ) 

οΟ]ος. Β. 5Βη. --- ῶ6 κατέστησε Λ οὐά. -- ὅτε Λς -- 8 89, 1 σκέψασϑ᾽ Λ οἀά. οἵ. 

ὃ 80 --- συνήνεγκε Λος -- 4 ὀλιγοψυχοῦντα Γ Β, 8ᾳ., λιποφψυχοῦντα Οοῦ. ΥΙ, Ρ. 522 

(τατι δανα {685 Υ 11): ῥγοῦ. ὅδοοῦ 1814 -- ἀπεκόμισα Γὴς Β. Β5. --- ὃ αυτῷ 

Γ, αὐτῶ ΛεΒ. ΒΒ. -- 8ὶ 40. 8 αὐτὴ Γ᾽ -- 9. ἔϑυς Λ οὐά. --- δόρταζεν Γ ρτ., ὦ 

ΓΟΓΓ. 4, ὁ τοϑε. 5. --- 11 ἐστί ἧς -- ἃ 41. 14. ἀμφοτέρους : οὐ ἰῃ ΤΆΒ. ΟΟΥ̓Τ, Λ, - 

καταστῆναι οἱ, Ἧ΄. -- 1δ ἐγένετο περὶ αὐτοὺς Ὑ. δὲ, Α.1.., ἦν δηΐο ἡμῶν ἕκαστος 

δά. (ομίββο ἐγένετο) Ὁ. -- 8 43. 16 τε χἀγὼ: οἵ, ΕἌΠΓ μ. 884 -- 8 ὥσπερ 

Λ ρχε., οοσγγ. γβὰ, --- αὐτοῖς (μόνος) ΝαῦοΥ Ρ. 84 -- 9 εὮ ἢ Δ ρυ,, ΘΟΥΓ, 3 -- 

τεϑνεῶσι Λ οὐὰ. --- 30 γινομένων ΛΦ δαΐε Ὁ. --- ϑυγατέρα Λ 5 Β, Β8. -- ἃ 4), 

48 (ἐν) ὑμῖν εἰ. Ο. --- 24. ϑρασύλοχος 5 -- Οκατέλιπε Λς -- 26 οἵς)] οὺς Εμγ 
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δΔηϊπιδάν. ᾿. δῦ ἢ. 3, 5θα οἵ, 1586. Υ1{1. Χ3 --- 8 44. 1 αὑτοῦ Β. --- πολλοῦ (γ᾽) 

ἄν ΘΘΌΔΙΘΙ 808. 6Χ σοηΐγ, Ρ. ΘῚ 60}}. Παμιοβίη. ΟΥΠῚ ΟῚ ΒΙ]. 68}16 ἡ. 8 --- δεήσειν 

(ρτορίου οἶμαιρ) εἰ, Α΄. το ὃ δὲ ΄, --- αὑτῶν Μ. ΑἸά., αὐτοῦ Ὗ΄,, αὑτοῦ 5ι. Α. 1». Ο, -- 
τὸν αὑτῶν εἰσεποιήσαντο ϑϑρρε δρίβῖ, οὐ, μ. 98. (50}]. ΤΉΓΑΒΥΠΙΔΟΙΝΒ οἱ πηδϑίθυ) 

00}}. ὃ 84 --- αὶ, δεδώχασι Λ ς --- ὶ 4δ. 1 ϑρασύλοχον ς -- 8 δόσιν ἀμφοτερ Γ ρζ. -- 
ἀμφισβητοῦσι ἡ ς -- ἔμαϑε Λ οὐἰά. --- 9 χρήματα Λς -- 11 ἤσπερ ἐκεῖνος 46]. ΕἼΤ 

δηηδαν. ᾿. 4ὅ ἢ. -- β8ὶ 46, 10 ϑυγατέρα Λ ς Β. ΒΒ. --- τούτοις] τοῖς ΝΔΌΘΓΙ ᾿. 19 -- 

10 ἴδιον σοΥτ, Ἦν, (Ν ΙΟΚΘΏΔΟΥ δὰ Ἡρθγοι, μῥ. 111) Α. (ϑόρμδδσ μ. 100) 1.. (, -- 

ἃ 47..19 ἂν Β8. ΒΙ]. --- 3923 ἐμὲ ΓΛ ς Β. Β5. --- ῶ4. μητέρα Λ-ς --- 95 μόνον ἀο᾽ δ. 

σδηβαθγαηΐ ΄. οὐ Ο, (ᾳυϊ νῦν ρτοροβ ), βορὰ οἵ, δέν, ΠῚ Ρ. 347,8 --- 8. αὐτῆς Γ, 

αὑτῆς ΛΒ. --- 43... 4. περί τε ἐχεῖνον (καὶ τὰ ἐκείνου) σώσας ἡ. ὁχ σοι οἷ Λ 

Ἰδοϊΐοηθ, ααδπὶ οοτγαρίδιη 6556 Ὗ, ἰθ|6}}16χὶῖ, τοὺς περὶ ἐχεῖνον σώσας οἱ. 1.. -- 
ὃ σχοποῖτο με μὴ ὕ,, -- ἃ8ὶ 49, 9. ἐστὶν Δ ρτ., ν ΘΙΆΒ. --- 8 ὅθ, 15 σχόέψασθ᾽ Λ οὐ. 

οὗ, 8 39. --- δίχαια ΓΛ -ςΒ. Β5. --- ΙἸ ἔπειτα ἡ ς δῃηΐθ 1... --- 80 ἅπασι Β. βᾳ. -- 
ᾧ ὅ1. 91 {μὲν γὰρ 8. ς --- ταῦτα Γ --- 223 γιγνώσκουσι (Ο, --- (2) οὖν 5. 64}16 μ. 8 

56 ΥἹΌΝ 48, ΧΙΣΊ 11. 1929. .-- 94. αὑτοῖ: 80 αὖ [{π{ ῖᾶ8 τοῦ ν᾽ ἀθηΐην ἀοθίουβδ 

556 ἴῃ Γ᾽ 

οΥ. ΥἹ]. 

ξ 1. 3 εἰ πάντες] ἃ πάντες Θ μΥ., (ἂν) ἅπάντες ΟΟΥΥ. 1 --- ὃ ἤμελλον Β8. ΒΙ. --- 

4 ἀπερισχέπως ΔΛ --- θ᾽ τὴν οἵη. ΛΔ μΥ., 8.ν. 8). 1 -- Τ χαταφρονήσειεν Λ ἈΓ,, 

ν ἀδίουβ. Ξε οἰ. --- 8 τῶν] τῷ Θ᾽ μγ., ον. 3. --- διατριβόντων] δ ἀο]οπαπι δὺΐ 

ὄντων Ἰοροη πὴ μαὶ Ἧ, (ὄντων οἰΐϊατη Α. οἱ ἴρ8θ οἱέπῃη (ποεῖ. Ρ. 1600), 568 

οἵ, Βίγ. ΠῚ μ. 808 οἱ ρῥγϑοῖ. ὁ. Π| -- ἃ 9, 10 ὅτι (τὸ) τὰ ΝΥ. ἱπ δηποί. Ρν. θ00 

Βαίες Α. Οςς͵ 566 οἵ, Βοϊδβοηδαδ Ρ. 86 δέν, ΠῚ ῥ. 384 --- προγινώσκειν ΓΛ ς ἀηΐο Ὁ. --- 
18 οὔτε Γ ῥγ., υ ΘΓΆΒ. --- 14 ἡτμῖν Γ ΡΓ., μ ἴῃ ΤΆΒ. ΘΟΥΤ. 2 --- 8 8. 3 αἰσχύνονονται 

Γ ΡΥ. Ροβίθυ. ον ἱπάυχ. 4 -- ἃ 4, 4 ἡμφεσβήτησαν Γ ρ᾿τ. Β. ΒΒ8., οοττ. 2 οἵ, ΠῚ 52, 

ΧΧΙ 198 --- ὃ τυγχάνουσι ΘΛ ρα, -- χαὶ τὴν] τὴν οπι, ὟΝ. 1.. -- ὃ ἀξιοῦσι ΘΛ 

οἰ. -- Ἰ γίνεσϑαι Λ, γενέσθαι ς δία (. -- ἃ ὅ. 10 παρὰ μὲν ὧν δεῖ λαβεῖν αὐτούς 

46]. οὐ. ΝῚ, Ρ». 435 ΥἹἱ, μ. 590, βοὰ οἵ, ἀδΌϑιΘΥ ἅτο. 6Χ οοῃίσ, μ᾿. 108 οἱ 319. ---- 
τούτους Γ ῥτ.. τούτοις ΠΟΥΤ, 2. --- 11 δὲ Θ -- 13 γεγόνασι ΘΛ φᾷ. --- τούτοις ττ Δ, 

τούτοις (δὲ) Οὐ. ΝΙ, μ. 438 60}}. ΥἹ δ8, ΠΤ, ΙΧ 2,34, ΧΙΝ ιττὸ, ΧΥΤΙ δδ, 125, 
ΧΥΠΙῚ 41,608, ΧΙΧ 805, ΧΧῚ 132, (303); 50 οἵ. ΟΘΌΔΌΘΥ ἃΓγρα. ΘΧχ σοηίγ. Ρ. 3719 --- 

ὁ. 18 ἐστι ΘΛ οὐ. -- 8β,.1. 91 κχκατίδωσι ΘΛ οὐά. --- 28 ἐναντιώτεις Λ' ΡΓ., 
ΘΟΥΓ. 4 -- 8 5. 1 μήτε Θ -.- 8 καταφρονοῦσι Θ οἀ(. -- 8 9. 10 δὲ Θὴς δυΐο ],. -- 

18 τηδὲν Γ ΡΥ. μ ἴῃ ΤΆΒ. ΟΟΥΤ. 5. --- 14. πράγμασι ΘΛ ρὐά. --- ὶ 10. 15 ἐμπειρίαις: 

αἱ ἴῃ Τ88. ΘΟΥΥ. Δὶ --- 16. πραγμάτων (Γ μγ.) ἀοίδπα. Οοτγοῖο ἤργπιδ ΧΧΧΙΙ 1891 

Ρ. 864 η. Μιυ5. δη. ΠῚΝ 1899 μ, 404 8ᾳ., σοιέγα ἀαθηὶ αἀἰβραίανθυηΐ δι Β6 1} 
Μυ5. Ε θη. ΕΥ̓ 1900 Ρ, ὅ11 54. Ηπῦῖκ ΊΘμον διπαΐοη ΧΧΊΠ 1901 Ρ. 340 84. --- 
19 παίδευξε ΓρΓ., σιν ἴῃ ΓΆΒ, ΟΟΥΤ, 3. --- 2] τοῦτο ΘΛ-ς --- 11. 250 οὔτ᾽ ἂν οἱ. 
Ὁ, - δὲ Θ --- τοῦ φλυαροῦντας Γ ργτ.. σοτν. 2; τοὺς 6], ΠΟΌΓΘΘ  ἶδὶ ΒΒ. {π|88 
αὐτοὺς“, 564 οἵ, δέτ, ΤΠ μ. 886 --- 8. γινομένας Θὴς δηίο (. -- συνδιαβαλλομένας 

Λρτ,., ὁοττ. 3 --- 8 19, 4 χαϑηγητῶν ((οὐ, Ῥατί5. 2981 ἴῃ πὴρ. Βοουπάπη Α.) Μ. -- 

ὃ οἱ πολιτικοῦ ἀδἔδηα. αογοκο ἤργδο ΧΧΧΙ 1891 μ᾿. 850 πη. 2. 60]]. ΡΙαί. Ῥηβοαν, 
201 Β, 5βα οἵ, Βαβι} Μα5. ἤπιθη. ΕΥ 1900 μ. 578 π.; οἵ ποικίλου οἷ. ΠΟΌΓΘΘΟ, 
οἴπϑρ εὑρετικοῦ 5.1. (Π| Ρ. 80) Υ ῥ. 148 --- 0 λελήϑασ: ΘΛ οαἀ. --- οἶδε Θ Λ δα4. -“-- 
1 ἀνιχήτως Β. (Ὁ6Γ0].: ΘΥΌΓΟ), οἱ. σοῦ, ΝΆΌΘΥ μ᾿. τὸ (7) -- 9 πέπονϑε Θῆς .-.- 

ΘγοΓαΡι)ς, ᾿βουγδιῖβ ὈΡΘΓᾺ Ι. 1. 
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11 τε αγμέμον ΛΡι., πραγμάτων σοτΥ. 1 --- 125 δύνηται] δέηται ἀ ἐφ πίοτ εἰ. ΚΑΙ] ΑἹ 

Ρ.135 -- 8 18. Τοίδπι πᾶπο ὃ ἀοοί Καοὶὶ ΑἹ μ. 184,8, βοὰ εἴ, ΑἸΡτδοΝύ 1890 
Ρ. 19 --α 14 καὶ [τοῦ] καινῶς (ν6] αὶ οαπὶ Γ) Π8. -- μετάσχωσ: ΘΛ ΜΝ, ΑἸά, 0. --- 

ἣν μὴ {καὶ τῷ καιρῷ (γ6] τοῖς καιροῖς) πρεπόντως καὶ τοῦ καινῶς ἔχειν μετάσχωσιν 

οἱ. Καὶ Ρ. 862 -.-- 16 παραδείγμασι ΘΛ οὐ. -.- 1τῊῳ αὑτοὶ (οὗτοι) Ὑ)΄. (Θγτοτοῦ οἵ, 

δηποῖ. Ρ. 612) --- τοὺς ἄλλους ἀδ]οηα. ρείδί Β]., βδοὰ οὗ, ΑἸΡΤΘΟΝΕ 1888 μ᾿. 51 --- 
14. 22 συϊγενόμενοι Γ᾽ ρΥ., Ὑ ἴῃ ΓΆΒ. ΟΟΥΓ, 5. -- 94. ἁπῆέτων Γἕ μγ., ἄν ἴῃ ΓΝ. 

ΟΟΥΤ. 23 -- ἐγγίνονται ΓΘ Θἅ “-- καὶ ἀοίονὶ οἰἐπι Οοπίθοί. μ. 100 --- 16. 30 ἐπόησεν 
Γα Ῥγ.. ΘΟΙΓ, 4 --- 297 ἐντυγχάνουσιν Γᾶ Γ ρχ ἵν ἀδίοτβ. τε ΘΛΩΘ 5) ράά. --- ταῦτα 

ΘλΑςε -- ἐδίδαξε ΘΛΘᾶς --- 9 δὲ Λς 6χο. δὲ. Α. --- προαγάγοι {τὸ} δχ εἰ. Ὁ, 
ΟΥ̓ΘΙΙΣ, βορὰ οἵ, ἘΠ, μ. 335 --- 8. ποιήσειεν Θ μ᾽. Θ( μι. υἰτοθίαθθ ν ἀδ]. 1 -- 
8 10. 4. προῆϑον Λ Ργ., ΟΟΥΤ, 1 --- 7 αὐτὸν Γ μι. ΘΛΘό(ΓαΞ) -- 8 εἰδόσι ΘΛΙΓΑ 

Θἧ οἀά. -- 9 ἃς] ὡς εἰ. ΄., οἱ οταίῖίο ρετίατθαία νἰβᾶ ϑϑί πὶ δηποί. Ρ. 6123 -- 

10 ἀλλὰ ἀοϊδηά. μυίας Β]. (011. 8 13 ργοραπίθ ΑἸ γθοεΐο 1885 μ. δ᾽ -- 

ἐνθυμήμασιν Γ γγ., 011. ν οΥᾶ8. -- ΘΛΙΓα Θὅ οὐὐ. -- 11 καταποικέλαι Γα μγχ.. ε1η 
ΓΆΒ. ΘΟΟΥΤ. 3, χαταποιχίλαι Γι ΔΛ ς ΟΥ̓ οἷ, ΧΠΠ 9. --- ὶ 17. 12 ἐπιμεξελείας (6ΓΆ 5. λε) 

Γᾶ .-- 18 δοξαστιχῇς] στοχαστικῆς (ᾳφυοὰ ἰηϊθγρτγοίαίιβ ἰδ οτδί ΑὟ, δηηοί. μ. 

618) Ηἰτβολῖρ Ρ. 48 οἱ ΒυοΚποῦ (ἀ6. Οἷα. ΑἸ 5. 15. Ρ. 192. 5.) 00]}}. ῬΙαὶ, ἀοτα. 

408 Α -- 16 ἀχριβῶς (ὡς) Φ δηΐθ 1,. (ὡς ἀοϊοηππὶ γὙ6] ῥγῸ εἶναι Ἰοροη 1 Π} 6586 
ἐστὶ οἱ, Ὑ., ἐστι οἱ, οὐἴαπὶ Α.) --- εἰνα Γᾶ μγ., ΘΟΟΥΤ. 8 --- 11 αὐτὸν Θ Λ-ς διυίδ 0, -- 

ᾷ 18. 18 ἐχτυπώσαντας γ6] ἐκτυπωσαμένους οἱ, (, --- 39 ξξουσιέν (6γΆ5. ὖ νἱὰ, οὐ Λ -- 

ελλειφϑει Γδ ᾿γ., ΟΟΥΥ, 3. οἵ, Ρ] αἴδγομι ᾿πϊαί. --- 8. τι] τις οἱ, Β. (οἵ. ΧῚ 48) βοά 
οἵ, δίτ, θη. ᾿, 36 -- διέ κεῖσθαι Γ᾽ ὈΓ., ΟΟΥΥ, ὅ -- 19, δ εἰ καὶ νῦν πλεονάζουσιν 

ταῖς ἀλαζονείαις σΟ]]οο. πιλϊ]. ΒΙ. (18πὶ Ὁ, σοπιπιᾶ ροβαίέ δηΐρ ταῖς), Βοὰ οἵ, ΑἸΌΓΘοΙΐ 

188ῦ Ρ. 81] -- 6 δὲ ΘΛΑς --- 8 ὑπέσχοντο (μὲν) εἱ. Β. Βοὰ εἴ, διτ, ΚΒ μ. 84 -- 
89. διδάζειν Γ᾽ ΒΓ. ((οττ. 3) ΔΛ ῬΥ., δικάζειν ΔΛ, -- 10 φρονούντων Θ μῖ., σοττ. 1 -- 
λέγειν 46]. ΠΟΌΓΘΕ --- ὶ 30, 15 ἐπηγγείλατο Γ μγ., οοττ. 3 -- Ἰβ δὲ ἡ ς δπί6}].. -- 

31. 390 ῥητορίαν Δ --- 21] ἔστι Λ οἀἃ. -- ῶ2. πεφυχόσι Λ ο(4, (6χο. ΒΞ.) --- πρὸς 

46]. Β8. 601]. ΧΙΧΣ 9714 --- σωφροσύνην 46]. ΒΕ, ρτοθαπίθ Κὶ. Ρ. 8361, βορὰ οἵ, Καὶ! ΑἹ 

Ῥ. θ8 η.1 -- ἂν καὶ] ἂν ἢ Πο. -- 8 99, ὃ διαβάλλειν ς -- δ οἴμαι: ΒΈρΡΓα οἱ ᾿ΐ γᾷ 

9. ΗΠ. ἴῃ Γ΄ 

οῦς, ΥΠΠ1. 

ξ 1. ΕΓ]1ΤῚ ποιησάμενοι Γ -- δυνηϑῶσι ΓΘ οαὐ. --- 18 πραγμάτων (ἀνεχτῶς) 

εἰπεῖν δίτ, ὨΘΙΊ0η. Ρ. 14, 564 οἵὗὁἉ, ϑαῖιρρε {0}. μ. Τ1 --- 14 δικαιοσύνη: ὃ. ΘΧ 0ΟΥΤ. 
Γ, -- ἐστι Θ᾽ οἰ, --- ὄ 1 μία ΘΧοβαπὶ ἴῃ Γ -- ἄλλοι δὲ ἀβᾳπδ δὰ 8 δυναμένας 66]. 
βουθν Μαβ. τιθῃ. ΧΧΥ 1810 Ρ. 892 νοϊυἱΐ ὁοοηῆαία ὁχ ἃ ὃ οἱ 7 -- 9 ὠφελούσας: 
σας ΘΧΟΒΌΠῚ ἰῃ Γ -- 8 πλησιάζουσι ΘΛ οὐ. --- ἃ . δὲ ᾿ς -- ὃ καινότητι: 

᾿Ηἰςλοτα πὶ κα ἰῃ το θη 0Ὑ8πὶ ΤΟΥΠπηδ ἢ τράθμί Γ, --- ὃ οἷδε ΘΛ οἀά, --- προταγόραν 
Λ --- 1 ὅτι καὶ; Ι{{{. κ ἴῃ τοοδηΐ, Τοσιηδπὶ τοάραίς Γι --- καὶ {τὰ τοιαῦτα (θχ Δ) 
Β5. 56 οἵ, Κὶ ῥ.β ϑ00ὺ --- ἃὶ 8, 10 ταῦτα Γ --- ΤΙ μέλισον Θ -- 4. 14 ἐστι Θ οαα. --- 

1 διατρίβουσιν (οὗτοι) εἰ. Α. --- ταύτης: ταυτη Θὀχοδιπι ἰῃ Γ᾽ -- τεραϑείας 51. Α. 

(πηπ|οὸ τερατείας: ἐχ ΧΧΙ 1) --- ὶ ὅ, 18 περὶ τὰς ΘΧΘΒΠη) ἴῃ Γ᾽ κοαὰ τὰς ἴῃ πλῷ. γαῖ 

ἃ ΟΟΥΤ, 3, περὶ τοῦ Λ -- 20 ἐστι Θ᾽ οὐά. -- 22. καὶ τοῖς] τοῖς ἀ6]. Β5. 3ἀ ΑΤϑορ. 
Ρ. 291 -- καὶ τοῖς μηδὲν πρὸς τὸν βίον ὠφελοῦσιν 416]. ΕΠ τ δηϊηδάν. μ. 58, 56 

ΟἹ, Β], 1877 μ. 251 ζδοοῦ 1878. μ. 80 ΒΟΟΚ Ρ. 88 --ὀ ᾷβὶ 6, 28 μέλλει ΛΝ. -- 

χρηματίζεσθαι] μακαρίζεσθαι νοὶ σχηματίζεσθαι (παρὰ τοῖς) Ὠαπηηογ Καάδοιίοα 
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1889. ῃ. 84, εἴ. ΟΠ τοποῖος. Βοιγᾶσο 1890 ῃ. 40. πι:; ἰοίὰ βοηΐθηξα βαδβρθοΐα 

ΑἸ τθομείο 1890 μ. 58, βορὰ εὖ, βοι. Μι5. ἈἸιθη. ΓΝ 1899 Ρ. 350 ἡ. 4 --- 24 παρὰ] 

περὶ (οοπροη.) Λ --- ἔστιν Γ ρτ., ν ΘΧρῃηχ. ὅ Ξε ΘΛ οαὰ, --- δὲ ᾿ς -- 36 χαΐ- 
ρουσιν Γ ᾿γ., ν ὀχρίηχ. ὃ τ ΘΛ οὐ. -- 3 τὰς (180. 4--ὸ 1{|{.) τότητας Θ μγ΄, 

τὰς καινότητας σὐτγ. 3. --- 8. διατελοῦσιν Γ μΓ., ν ΘΧρῃπΠοί. Ξε ΘΛ βαὰ. --- ὃ δὲ 
ὡς -- Ἰ βλάπτουσι ΘΛς -- 8 8. 8 δὲ Θὴς -- 10 ζηλωτερος Γ᾽ ῥγΓ., ὁοττ, 2 -- 

ἢ ὁ τῶν ἄλλων ἀνθρώπων (16]. Κι. μ. 339, ἢ τοῦ τ. ἄ, ἀ. ΝΔΌΘΙ ν. 64. -- ΤἸ. ἔχουσιν 

Γ Ργ. ν οῖ88, --Ὃ ΘΛ οὐά. --- 13 εὐπορήσουσιν: σιν ἴῃ τά5. οοττ. Γ αἱ νἱὰ, 2 -- 

14 ὡσπερεὶ τῶν Λ --- ἃ 10. 20 οὐ] οἵ ΠΥ ]οη 1862 Ρ. 25 (0]]. ΧΙΝ 42. --- ἀξιώσειε 
Θλῆς -- 8 11]. 22. ἔστι ΘΛ οἀὰά. --- 31 ἐστι Θς -- ὶ 15. ὃ ὁμολογουμένως ΝΌΘΟΙ 

». ΤῸ --- καὶ καλῶν Α. -- (τὸ) λέγειν 5. (τὸ λέγειν Δ Π66}118. ΟἰΓΟῸΠΙΒΟΥ ΡΠ) --- 

8 18. 0 μιχρὰ 46]. Ο. Β8. δὰ Ατϑορ. Ρ. 109. Β]. (6. οἵ. οἰἴδηι { μεγάλων) χαλεπὸν): 

ΟΡΡΟΠπ ΠΥ ἰδπιθη μικρὰ... μεγέϑους, οἵ. οἰΐαπι Μβοἢ. ΜῈ. ἤθη. ΙΝ 1899 ν. 254 

ῃ. 3 -- χαλεπῶν Ὑ. (οΥτοῦθ) -- 8. εἴρηκεν ΓΛ Ρ᾿Γ.. ν ΘΓ88, ξξα Θ εἰ. -- 9. ἐστ' 

ΘΛΑΛς -- 814. 1 διόὲ Γ᾽ --- ἐλένης ὁ Γ᾽ -- μάλιστα Γ᾽ -- 11 εὐλογεῖν οἱ. Β. 

(δὐἀδη4.) βοὴ οἵ. Βαϊζου δὰ Ῥδαηθν. Ρ. ΧΥ͂ΤΙ -- 12 δόξει ΛρΓ., ΟΟΥΎ. 1 --α 18 παρέλαϑε 

Θὴῆὴς -- γράφειν ς ἀηΐο Ο, -- 14 δὲ Θ -- 8 1. 1ὅ ἔστ' ΘΛ εἀά. --- δὲ ΘΛ-ε -- 

ἔργων ἀ6]. Β]., οαπὶ ἀνθρώπων ρμοίϊι8 ἰπἰ 6] σοι πὶ 6886. Χ Ῥσοχί ἢ} 8 ΟΟἸ Καὶ 

-- 11 ἀγαϑῶν Λ ῥγ., οοττ. 1 -- 8 10. 39 γενηϑέντων Μ. ΑἸᾺ. Α. [ν. --- 1 το] νοὶ 

ἀο]οπάμπι γ6] γε βου θην 6556 οἷ, ἢν). ἀ6]. 88. Α.1., το 9 ἔδωχε Λ --- βίᾳ] μία 

γ ΑΙ ΚΘηΒΟΥ δὲ Εατὶρ. Ηΐρμο!. 1408 -- ὶ 17. ὃ καὶ βουλόμενος] καὶ ομϊ. (ὑπ Δ Ε) 

Β8. Β]. βαὰ οἵ. δέν. ΚΒ μ. 81 --- θ᾽ αὐτοῖς ς δηἰθ 1.., αἱ ἐχ ΝΌΙΠΙ οἷ. ΘΟΥΓΓ, -- 

σώματα ΘΑς -- 1 τὸν οπι. ΑἸδχ. μ. 40 --- 8. κατέστησε Θ Λ οι ὰ. -- τοῖς δὲ ΑἸΟΧ. 
-- 9 ἐποίησε Θῆς --- ὶ 18. 11 δὲ ΘΛς- --- οὕτω μὲν Β. (06 Γ0}.: ΟΥΓΟΥΘ) -- 18 εἰϑὲ- 

σμένος Γ ΡΓ., : ἴῃ τΆ8. (Ο0Υ. 5. -- ὥστε Θ ΛΝ. ΑἸά. ἅν. Ο. -- 8.19. 10 τε Θθ »«-“- 

ἡλικίαν ἰϊογαΐαι. ἴῃ Λ, ροβίοσ. ἰμάυχ. 1 --- 19 δεινῶν] δυνατῶν οἱ. Ὁ, -- ὅλι- 

τορήσας Θ.-- 8 30. 30 ἔσχε ΘΛ εἀὰ. --- πειρίϑῳ: ρίϑῳ ἴῃ τά. 8 ἴεγα {{. ΘΟΥΤ͵ 

Γ,, πο ΘΧΘΒΏΙΙ -- 1 χόρην 46]. ΝΌΘΟΙ Ρ. ΤῸ -- ὃ τ. “-- 4 συνηκολούϑησε 

ΘᾺοάά. -- ὃ συνεχινδύνευσενεἐἐεἐἐτε ΘΟ --- 91, 9. ἐστί : --- εὐδοχ ἐμησάντων 

Γ τ, « ἴῃ γᾶβ. οοτγ, 9. --ο 10 ἀνδρίας δ. οχὸ, Ὗ. 8ι, Δ, οὗ δά ΙΝ 31 -- Οᾷ 538. 

90 καλλίστων Γ μτ.. ὁοΥΓ. 2 -- ϑησέως:: ἣσ ἴἢ ΓΑΒ. 1--ῷ 1 0 ΦΟΥῪ, Γ, --- ποῦτο Θ -- 

ῶ4 δὲ ΘΛΑς εχο 8ῖ. Α. -- ἐκ ἐχ Θ ργ., ῥτίῃβ ἐκ ἰπάυχ, 3 -- ἃ 94. 27 τῶν μὲν... 

τὸν δὲ ΑἸὰ., τῶν μὲν... τῶν δὲ δι, -- δ ΘΛΕε -- 38 τῶ! Γ -- προσέταττε ΘΛ 

οἰἰά. --- ῶ ἑσπερίων Μ. ΑΙὰ. --- 8 ὠφελήσεινε Γ᾽ -- 4 κινδυνεύειν οἱ. Α΄. -- 8 90, 

49 ἀπήλλαξεθλΑς -- 96. 10 κενταύρους ἀ6]. ΝΆΒΘΓ Ρ. ΤῸ --- 1112 δὲ... δὲ ΘΛΑς 

οχο. 5:.Α. --- 15. μὲν αὐτὸς τῆς ὕβρεως ἔπαυσεν " οὐ πολὺ δ᾽ ὕστερον χρόνος τὸ 

ΚοΙΙ ΑἹ ὑ. 140, βοᾷ οἵ, ΑἸ γθομέ 1890 Ρ. 19. -τ 14 ἠφάνισεΘ ἧς -- ἢ 37. 1ὃ κρίτη 

Λ μῖ., δοῦῖ. 3. “- τεμενον Γ ΡΥ. γενόμενον (ΟΥΤ. 3 -- δὲ Λς 6ΧχΟ. 5ι.Α. -- 

11 προῦπτρον Λ, 86 ροβίοι, ρ νἱά. ἀθύθυβ Π] 6886 --- 19 τεϑνᾶναι Λ-ς δαί Ὁ.1 .-.-- 

8, 98. 22 δὲ Θ ς δυΐδ 8ι. --- 1 ἀπέδωχε Θ 0. 84. -- ὃ 39. ὃ δὲ ΘΑΛς 6χο. δῖ. Α. 

-- 8ὶ δὲ Θ -- τισιν Γ μῖι, ν δχραῃοί, Ξε ΘΛ άά. -- 8.81. 15 ἀνδρίαν Θά. δχο. 

Ὑ,. οἴ δὰ ἐΝ 21 -- 16 ἐκινδύνευσε ΘΛ οὐὰ. -- δὲ Θ -- εἶχε ΘΛ οἀὰ. --- πρός} 

περὶ ΒΌΠΓ ρ. 854 ἢ., απο γθτὸ ὁ. πϑηΐ,. ἰπαπροπάμπη Θββεῖ οἵ, ὃ 9. --- 1 ἐν αἷς] 

ἐν 46]. Β]., 5δὰ οἵ. Καὶ! ΑΙ ν. 142,8 --- 30 πελοπονησίους ΓΘ --- διέσωσε Θ Λ εἀά. 

- δὴ παρέδωκεν Γ ρτ. Θ μτ., παρέδωχε Γ᾽ ἕοοττ. Θχραης. Θ᾽ οοντγ. ἱπί, βου. Λ οὐ ὰ, 

- φε Θὴῆὴς οχοα. 8[. Δ. -- καὶ σωφροσύνην ἀ6]. Κ. μ. 318 --- 92 μάλιστα ΘΛ ς -- 

ἃ 88, 28. ἀϑυμότερον ΜΝ. ΑἸά., απἀδ εὐθυμότερον δ΄. 51, Δ... - ὦ αὐτοῖς ΔΊ, Ὁ, -- 

ι2" 
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8 84, 3 αὐτὸν Θς:Β. ΒΒ. -- 8 835. 11 πολιτευομένων ς --- [2 περὶ ἀρετὴν ΝΗ, 

περὶ τὴν ἀρχὴν ΑἸὰ, ξς, περὶ τῆς ἀρχῆς Β5. (Ρ. ΧΧΧΤΙΧ 18) πρὶ οἵ, Καὶ Ρ. ὅτὸ -- 
ἐποίησεν Γ ρτ., ν Θχριῃοῖ, τὸ ΘᾺ δὰ, --- 18 ἀσχούντωνέ Γ᾽ -- [4 ἡδείους Γ μγ., 
ΘΟΥΤ, ταῦ. --- 8 36. 15. (καὶ) τοσοῦτον (νοὶ τοσοῦτον 2) οἱ, Ὁ. --᾿ 16 δὲΓ -- 
χαϑίστα Θ -- 8 αὐτῶν ΘΛεο κηΐο Ο. --- δημοχρατείας Γ᾽ μγ, (σοΥτ, 2) Δ -- 

19 προσέταττε Θ Λ εἰἰὰ. --- ὶ 31. 21 διετέλεσεν Γ᾽ ρζγ.. ν ΘΧραμοί. - ΘΛ οἀὰ. .- 

29 οὐδὲ ΙΘ -- 28 δὲ ΘΛ -- ξ 38. 1 ἱκανότερον ΛΝ]. ΑἸ, --- ἔξωμεν Θ᾽ ρμγ., ἔξω 
μὲν σοΥτ. 9 --- 8 ϑέσέως Γ ρτι ἢ ἴῃ ΓΒ. ΟΟΥΤ, 95. --τ 9 δὴ τρίβειν Θ᾽ μτ., διατρίβειν 

ὕοττ. 9 -- ἃ 89, 192 πρὸς τὸ μνηστεύεσθαι 46]. ΝΑ ΘΥ ᾿. ΤῸ -- 14 πόλεσι Θ Λ 6({. -- 
15 προτευούσας Γ᾽ ῬΓ.. ΠΟΥΥ. Ὁ -α οἴχεε Γ ρΥ., οἴχοι ΘΟΤΥ. 9. --- ἃ ΑἹ, 99 διήμαρτε 

Θ᾽ μζγ., οοῦγ. (απ διήμαρτεν ργς ν 461.) --- 98. ἀλέξανδρος 46]. ΝΆΡΠΟΥ Ρ. Τὸ -- 

20 βασιλεύειν εἷ, ἰδ (4, --- 45,.1 δὴ γνῶσιν Θ᾽ μγ., διαγνῶσιν ΠΟΥ. 9 -α 4 φρονοῦσι 

ΘΛ εὐά. --- ὃ αἱρετόν ΝΆΒΘΙ ν. ΤῸ --- ἐπὶ 9 ΔΛ μγ΄, τοῦ ἴῃ ν. δά ι.. 4 --- ἐπεϑύμησε 
ΘΛ οὐὰ. --- ὃ γενέσθαι] κληϑῆναι οἷ. ΒΙ. 601}. αὶ 16, βορὰ οἷν {8600} 1880 Ρ. 191 -. 

48, καλλειω Γ᾽ μι... οὐττ. τὰ, χαλλίων Θ᾽ ρτ., ν (6]. 9 --- 9. ἐπιγινομένων ΘΛς 

αὐΐο (᾽, -- οὐδένα Θ᾽ μγ.. οὐττ. 5 -- 8ὶ 44 192 δὲ λς 6χς, 8ι. Α. --- 14 ἅπαντας 

Θ μῖ.. ὁοττ. 9 -- ἃ 45. 117 ἐπιτιμήσειεν ἐ (ἸΤη ο ρα οἷο δΓγαβ8) ἡ, ἐπιτιμήσειε Θ Ὁ. --- 

ᾷ 406. 91 ἱκανοτέραν Λ ς δΔηΐθ ],. -- νομίζουσιν Γ᾽ ρΥ. ν᾽ Θχραποί, -- ΘΛ οιἰα, -- 

34. ὅσην περ {περὶ} [}}. (0011, ΧΥΤ Θῶ, 99. ΧΥΠῚ 609, ΧΧ 1217) Μίβοπ, μ. 48, κρὰ οἵ, 
δὰ ΥἹ 80 οἱ 46 --- 8 47. 2. ἐκείνου; οὐ π᾿ ΤΆ5. σοΥΥ. Διὶ -- 45. 1 δὃὲΘ -- ἦν 

οοὐ 4.1 εἴη (11.} 5 δηίθ Ὁ. -- 8 τὰς ϑεοὺς ΝΆΌΘΙ μ᾿. 15 -- φιλονικούσας ΝΆΘΌΘΥ μ. 

1 -- κατεφρόνησε ΘΛ ρα. --- 9. ἐνόμισεν Γ μγ., ν ΘΧρΡαποί. -ςι ΘΛ βἀὰ. -- 
49. 14 δὲ Θ -- διετέϑεισαν Θ᾽ ρῖ., οοτΥ, 3. -- ἃ δθ0. 19 δὲ Θ -“--- 90 ταῦϑ᾽ Θ με., 

ὁΟΥΤ. ἰηΐ. βουὶ. --- Ὡ] (τὰς) πόλεις (ρτορίοι. τὴν χώραν) 5. --- γινομένας ΘΛς-ς 

δηΐα Ο, -- 23 μηξφέποτ᾽ (ἔτι) γ΄ Θγβηι. υ. 1 --- ᾷἐ 51. 1 ταῦτα ΘΛ -- 8 δὲ ς 

6χο, 5(. Α. -- 4 χατοικήσειεν ΓΘ Λ μγ.. ν ἀδίθγξαπι Ξε θὰ. --- 8 ὅϑ, 5. ἐνέπεσε 

ΘΛεοαὰά. -- Ἰ ὥστε οοὐὔά, οᾳ. οχο. 81. Α. Β5. Β]. - αὐτῶν ΘΑς -- ᾷ δ, 

18 αὐτοὶ Γ ργ., υ ἴῃ ΓΒ. ΘΟΙΤ. ῶ. -- 14 τὴν πρὸς Θ᾽ μΓγ.. σοΥγ, 3. -- ὶ δ4. 16 ταῦτα 

Θ -- 11 περὶ αὐτῶν ς δηῃΐο (1, Ο, το 18 ἐστι ΘΛς -- 19 ἀνδρίας οὐά, οχο. 

οἵ. )ἀὰ ΤΆ 91 -- 90 μᾶλλον ἣ τούτων ἕκαστον εἰ6]. Ζοϊ(χ μ. 13 --- 92 ἀλλὰ πάντα 

Ὀβαπ8 δὰ κεχοινώνηκεν ([6]. Ζοϊ(χ Ρ. 18 -- πλὴν ὅσα ταύτης τῆς ἰδέας χεχοινώνηχεν 

4.6]. ΚΘΙῚ ΑΤ μ. δθδ η. 8: οοπίπθῃσε πάντα... πλὴν ὅσα -- εἰδέας Λ ρτ., ΘΟΙΓΓ. 4 -- 

κεχοινώνηχε ΘᾺ ο((. -- 93 μάλιστα ΘΑς --- 1 ἐστίν ΔΊρτ,, ν ἀδίογε,, ἐστὶ Θ -- 

8 δῆ, 8. γενόμεϑα Θ, γεγνώμεϑα ΑἸα., τιγνώμεθα ἈΝ, 81. Α.1ν. -- 4. περὶ] πρὸς εἰ. 

ΝΥ. (ἀπποΐ.) --- ὃ ἐγγίνεται Θ ΛΞ δυΐθ (, --- ἐξὲν Θ᾽ μγ., ἔχων (011,1 -- θ ἐστι 

ΘΛς --- ἃ δθ, 1 προέχουσιν Γ μ᾽... ν Θχριυηοί. τὸ (Θ) Δ ρ(ἃ. --- 8 προσαγάγωνται; 
ντ Ὁ 188. οὐτι, Θὲ -- σφᾶς αὐτοὺς: οὗ, δ... ΠΥ Ρ. 8170 --- Οἀναγχάσωσιν Γ᾽ Ῥγ., 
ν Θχραμποῖ. -- (Θ (0)  ραὰ, --- 9. γινόμεϑα Θ -- 8 δ7. 10 ἐδειον Γ ρῥτ., ἥδιον 
ΘΟΥΓ, 5. -- Ἰῷ ἐπαγγέλλουσιν Γ᾽ ρτ.. ν ὀχμαποῖ. --- ΘᾺ [[μιοΐδη.] ς, παραγγέλλουσιν 

Ηϊβεὶ, -- ἐπ᾿ ἄλλῃ ὃχ σού, Ρατίβ. 3939. Δ. οἱ. ΝΆΡΘΥ ρ. τὸ -- 18. {δούλους 
ΝΟ] { ταπεινοὺς ) γιγνομένους ν6} δουλουμένους (ρτορίοι ἀοἤοίθπ5. ὑπ᾽) οἷ, ΑΝ; ἰΐθιῃ 

δι. (8 αἰδίτ, ὙΠῈΡ. 81) δηΐθ γιγνομένους πόπιθι. ΔΙ ααο ἀθοϑθβο διϑρίσδι!β 

δϑὶ -- γινομένους Θ᾽ .-- 14 εἶναι ἱπηςθΓροϊίου! ἐγ Καὶ! ΑἹ μ. 51 ἡ. 8. --- 8 68, 
15 δὲ Θ -“--- εἰδέαν Λ -- 18 σώματα Θὴς -- ᾷ ὅθ. 1 ἀμφιτρόονι Θ --- ἃ ἦλϑεν 
Γ ργ., ν Θχραῃοί. --- ΘΛ οὐ. -- 8. χατέφυγεν Γ᾽ ρμῖ., ν Θχραποῖ. -ὸ ΘᾺ οὐὰ. -- 
 θ0. 1 ἔχουσιν Γ᾽ μστ΄. ν ΘΧραπηοῖ, Ξε ΘΛ βὰμ. --- 8 πολλὴ υἱ νἱὰ. Δ ργ., οοττ. 1 
-- ἐπιδείξειεν Γ μγ.. ν Θχρῃπῃεῖ. τὸ ΘΛ οαὰ. --- ὃ. οὐδὲ μία ς ἀπίο (᾽, --- 19 ἣ διὰ τὰς 
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ἴῃ τὰ. 959-10 1|. ἐοττ, Δ, --τ 8ὶ ΟἹ... 11 ὅσον περ ΚΟΙῚ ΑἹ μ. 141: κοι διαφέρειν 

ἰ. 6. ΘΧ ΘΠ οὐ νἧ πὶ πᾶ νοῖὶ πραγ ἢν 1 --ς [1 πειρωμένης Θ᾽ -- ἀνήγαγεν Γ᾽ ΡἈΓ., 

ν ὀχριπεὶ, -- ΘΛ ρα. --- 90 χάτω χκαταχαλέσωνται (νο]ἱ ον Γ)Ὶ 5, ἀοίδημ, 

ΘΠ ΠΟΥ μ. δ: Ἰροιο χάτω ὃχ Γ᾽ ἐνρ] οί οηθὰ. πα θοῖ,, ὄαθσὰ {τού ἃ ΠΕ πιὰ 

νὰ γὑαπ  α ). ἰῃσυγνα δἰ: ΗΠ Π]ΟΤΉ 5. α οὶ δε πβπὶ -- ᾷ ὦ, 

9) αὐτὴν Γ ρος ὁ 1ἢ τάκ, σογν, 9: ([0]. Κν μ. 36 --- ἀπήλλαξε Θ --- ὶ 68, 90 ττττοῖς 

ΔΛ ΡΥ. οὐ ἴῃ τὰβ. ΟΟΥΎ, 1 -τ 1 ἐνὲ Γ -- ἁγίας) ἅλας Θ -- 864. : στησιχώρῳ Θ -- 
αὑτῆς 135. ΒΙ. --- ὃ ἐβλασφήμησέν Γ τ, ν ἀχραμποῖ. Ξε ΘΛ οἀμ. .-.-.- 1 ἐποίησεν 

Γ ρῖ., ν ὀχρεηοῖί. ξε ΘΛ οὐά. --- ὃ χατέστησεν Γ ρζγ., ν ὀΧριηοῖ. τς ΘΛ ς Β. Β5. -- 

 θὅ, λέγουσιν Γ΄ Γ,, ν ΘΧΡαυποεῖ, τε ΘΛ 6ηᾳ. --- 9 προσέταξεν Γ μγ΄. ν ΘΧΡΌΠΟΙ. --- ἢ}. 5η. 

τς 10 ζηλοτῴτερον Λ -- ὶ θ6. 15 χρήμασιν... ἀναϑήμασιν Γ μγ.. ν ὀχρυμοῖ. το ΘΛ 

οὐ. -- πεεέχοντας Λ ἢΓ., ρὸ ἴῃ 185, ΟΟΥΤ. 1 --- ταῖς ἄλλα:ς 46]. Α. --ὀ 8β 67. 

19. πλείωι Γ --- ἐστί ΘΛςξ -- 8 68, 1.2 κατέσχεν... ἐβασίλευσεν Γρῖ., ν ΘΧΡηοἴ. τς ΘΛ 

οἰ. -- 8. πελοπονήσου Γ᾽ ρτ. (ζοῖτ. 1) Θ -- πέλωψ Θ --- ἐκράτησεν Γ ΡΓ., 

ν ΘΧρηποῖ, --ςΘῆς -- 69. ὃ βουλων Γ ρτ., ται δαὐά, 2, βούλονται Δ μὲ... ΘΟΟΥΙΓ. 1 --- 

ἐξεργάζεσθαι Ζοϊ(χ γν.. 14 --- ἀπορρήσουσιν Λ, 

οὐ, ΙΧ. 

ξ 1. 10 ἐπιείκειαν] ἀποικίαν Δ. ὁχ οἱ, ὐς, ἀπ οἰΐαπι ἀποίχησιν ργΟΡΟΒΕΙ 

(8ηη0 1.) -- 15 πεπραγματευμένους : ατευμένους ἴῃ γ8κ. ΠΟΥ, Δι --- [6 ἔραννον Θ -- 

3. 10 πρὸς δὲ] δὲ ὁπ. Ὗ. --- Ἰ μάλιστα Θ -- 8 8. γινώσχω μὲν Λ Βίοδ.: Βτ' ς 
ἀπΐὸ Οὐ, 568 τὲ ΔΛ δοσθηΐ. ΡΤ μὲν νἱὰ. ἀδίθδγβ, 6886; γιγνώσκων μὲν δίοῦ.: Α -- 

2 ἔστι Θ᾽ οἀά. -- ὃ αλλο Γ ρτ.. ἀλλὰ ΘοΥγ, 3 --- 4 δὲ Θ -- 8 4. 9 ὅτι τοῦ: τι τ 
ἴῃ ΤΆ8. σοΥγ, Δ --- λέοντος Γ μι... ὁοτγ, 2 --- 8 ὅν, 18 ὥστε ΘΛΑς 6χο, δῖ. Α. -- 
18 ἔϑυδεν Θ᾽ ψγ. Λ γγ.. οοῦτ, Θι Λ τὰ. -- 91) ὑφ᾽ Β. (θ6Γ0}.: ΘΥΓΟΥΘ) το 1 διήνεγκε 

ΘᾺ εοὐά. --- 8 θ, γένοιτο ΘΛ ς -- 3. τετελευτηκόσι ΘᾺ οὐα, --- Ιοδο ὙΘΥΒΟΓΙΙΠῚ 
ἴῃ Δ οπιίββογι πὶ Ὗ. οἷ. ὁ μὲν χάριν ἂν εἰδείη σοί, αιοὰ τρόθρ. 8[. Α. "ἅν, Ὁ. -- 

4 ὃ δ' οἱ. Μ. ΑἸι ., ὁ δὲ Ν'. ς -- πραότετος Γ ρμγ., ἃ ἴῃ ΓΒ. ΟΟΥΤ. 2 --- ὅ ἐπεί Γ ὈΓ,, 

ἐπί οὐ. 4 -- ὑπό σου . -- Ἰ ὑπ᾽ αὐτῶν ΜΝ, ὑπ᾽ αὑτὸν ΑἸὰ. 8ι. --- 8 7. 8 δὲ 
Α.}1.. Οςν -- ὃ. χαὶ] δὲ 1,. --- - 13 αὑτῶν Γ Β5. Β]. 6011. ΧΧ 81] αὐτῶν Θ Λ ς Β. Β5. -- 
δὲ Θ --- 8 8. 14 ἢ] ἀλλὰ {καὶ ς δηΐο (, --- ὃ τεϑνεότας Θ᾽ μὲ., ὁοοτ. 1 -- 
16 ὥστε Θ, ὥστ᾽ ΛῬΓ., (ΟΥ̓. 4. -α 19 τούτοις ἡ -- ὀ ὃ: 9. 92 μηδὲν ἐπιδειχνὺς τῶν 
ἑαυτοῦ Ν. οἵ. ΘΛ -- ὶ 10. 2 ποσιδῶνος Γ᾽ ἈΓ., ὁοΥι, 9. - ὃ μέγα ΘΛΑς- -- αὐτοῦ 

Γ,Θ 9 διυίθ Ὁ, -- 8 11, 1 αὐτοῦ ΓΛ -- ἃ 13, 19 δὲ ΘΛΑς -- 14 παντοδαπὰ Β. 
-- 15 ἀϑανάτῳ) ἀείνῳ ΝΆΡΘΥ μΡ. 12 -- ὶ 18, 18 χατοικοῦσι ΘΑὴς --- 19 αὐτοῦ οἱ. 
0. --- πεποίηχεν ΓΛ ρῖ., πεποίηχε Θ᾽ Δ οὐττγ, ταῦ, ς -- 90 ὁ (6]. ΕΣ δηϊπιδάᾶν. 

Ῥ. 51 5608 οἵ ΧΙ 119 --- ταμείας Θ -- ᾷβα 14. 1 οἰκοῦσι Θ -- 2 ἀμφοτέρων 0Π|. 

5:, - αὶ 1ῦ, 4. τόν τε ὁπ]. 5. 56ι} οἵ, ἘΠῊΓ μ. 821 --- καταλαβὼν... ἐξευρῶν οἱ. 

Ν, δι, (τ ρμ.) Α. -τ 5. αὐτὸν ΘΛ .-  ἱερέξσύνας Γ᾽ ρμΥ.. ὦ [ἢ ΓΆ5. ΟΟΥ̓Τ. ὅ, 

ἱεροσύναις 1,. --- χατέστησε ΘΛ οἰ. --- δὲ Θῆς -- -Ἰ ἔτρεψε ΘΛ οαά. -- ᾷἐ 10. 

11 ἅπαντές Λ Ρι., α ἴῃ γὰΒ. οὐ. 1 -- 14 δὲ ἯῸ},. Ο, -- πράξεσι ΘΛ οἀά. -- 

Β 11.. 10 πλεῖον !,. (. --- περὶ] ἐπὶ Μ. ΑἸὰ.. -- 9] πολιτείαν ἐπαινεῖν (6]. ΒΒ. 8 ΑΥὙΘΟΡ. 
Ρ. 1095 -- ἃ 18. 28 συνσίτια Γ᾽ μΓ,, ΘΟΥΤ, 2, σισύτια Θ --- ] μηδένας... ἀποροῦντας 

ΘΧ οἷς Βαῖ ΟΣ Βϑ,, μηδένα... ἀποροῦντα ΟἸανοτίι5 Ο. Β., 5δα οὗ, δέν. Πϑιηοῃ. ἢ. 29 ϑδῸΡΡ6 

ΨΌΡ. ν. 18: ἱπιπ)ὺ τὸ μηδενὸς τῶν ἀναγκχαΐων Ξε τὸ μηδὲ τῶν ἀναγκαίων τινὸς (γ6] 

μηδενὸς) οἵ Ὑ11 4; 5(γ. ΠῚ μ. 5712 Αὐἰ ΠΟ 8118 μηδενὸς... τῶν κοινῶν σοπίιηρη --- 

2 (οὐχ) ἀμελεῖν Ὗ΄ 5ι. Α. 1... -- 4. ταῦτα ἯὟ. 1. -- εἰλήφασι ΘΑΛς -.- θ δὲ θΘ -- 
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β 90. 9. ἄργειαν Γ ἈΥ., ΠΟΥΤ, 3. --τ 10 εὐθὺς: εὖ ἴῃ Τ8κ. ὁοττ, ἡ, -- 8ὶ ΩΤ, 15 ἱερεῦσι 

ΘΛ οί. -- 8ὶ 93,2] δὲ Θῆς -- ὥστε ΘΛ ς οχο. 5. Δ. -- 8ὶ 38. 3 ἀστρονομίᾳ ς -- 

8 λογισμῷ (ΗδΥΡΟΟΥ. 2) οἷ, ΑΙ ΚΘΏΔΟΓ --τ 4 ἐπαινοῦσιν; αἷἵν ἴῃ Τα. ΓΟΓΓ, ΔΛ, -α δὲ 

ΘΛε.. 2 συλλαμβανομένας ς μηἴο (ἃ, -- ἐπιχειροῦσιν ΓΛ Γι, ν ΟΥΆΒ, ΞΕ Θ ς -- 

β 24. 8 τινα Θῆς -- ϑ μειζόνως βιξμρθοίι [8 ῃπῖο, μείζονας νο] μείζους εἱ, Ο, Βρᾷ 

οὗ, ΧΠΠ 31, ΧΙΣ 89. --- βάπτουσι Θ᾽ μ1., (ΟΥ̓. 1 -- Ι0 οὕτω: ὦ ἐχ ΘΟΥΤ. ΔὺῚ -ο 

προσέστησαν Γ ρῥΓ., ΡΥ σ᾽ 6ΓΆ8. οἵ, προύστησαν ΧΨΠ 107. ηποΐ οἰΐαιη. πἰο [οτῇ. 

τϑβεϊ θη άππι οδὶ: βορὰ οἵ, αγαιηπ). [βογ, ΑἸ μ, 18. 6 118... 1] δοκεῖν εἶναι: 
ἀκριβεστέρας τῶν συμβαινόντων Β. (}.) --- 12 ὠφελοῦσι Θ --- 35. 13. Ν΄, οἱ. οἴἴδηι οἱ 

τὸν (τούτων) φόβον ἡμῖν ἐργασάμενοι αἴτιοι γ6} οἱ τὸν φόβον ἡμῖν τοῦτον ὄργασάμενοι 

αἴτιοι --- γεγόνασιν Γ ΡΥ... ν ἀδίογδ, [πἰ. Βογ Ὁ. --- 18 οὐδὲ ΘΛΞ -- ξ 90. 19 δοξά- 

ζουσι ΘΛς --- 3 ἅπασι ΒΒ. 54. -- β8ὶ 37. 4. ἐν οῃη. ΑΙά. Ἦὸ 51. Α. -- δ ἣν τινα ΘΛ 

--- ἐνόμιζε ΘΛ οἷά. --- ΕΘ ὁὀλιγοροῦντας Γ μῖ.. οογύ. 3. -- χαταφρονήσειε Θ -- 

1 βεβαιώσεσϑαι Μ΄, ΑἸΙὰ. 51. οοτγ, ἢ. Α΄ κα. -- αὐτῶν ΘΑς 86 ὦ, -- 8 38, 

18 τε οοὐὰ. ς Β. ΒΒ. -- ἸΆά ἐχόμισε ΘΛ οἰ. -- τὰ οἵη. 81. Δ.1,ς δά. Βαίο Οὐ. 

-α 15. ἁγιστί Λ μυ., οοτ, 4 -- 16 αὐτῷ οσοὐι, οὐ. -- Ττ μάλιστ᾽ (ἂν) ς ἀηἴο (᾿ -- 

β 39, 18 ὑπερέλαβεν Β. (0 6Γ0].: ΘΓΙΓΌΓΘ), ᾳφαοᾶ οἷ. σοΥνν, ΝΑΘΘΓ ν». Τ2 -- 20 ἡϑειον 

ΓΡΓ. σοι. 5. -- αὐτῶν ΘΛεΕε δηΐθ ἴ,. -- 93] τε οὐοαά, ς Β. 5. -- Β8ἐὶ 80, 37 δὲ 

ΘΛ ΝΜ. ΑΙ. δ. --- ῶ8 δὲ Θ “-- ᾷἭ 81, 1 περιέρρηξε ΘᾺ οι. --- ῶ χατεσϑεῖεν 
Γρτ., ὁοτ. 3 --- ταῦτα Γ -- 8ὃ ἐστι Θ -- 8 33,, 6 νόμον Λ -- Ἰ καὶ ἀγαϑῶν ς 

αηΐο Ο. - 8 838, 19 δὲ Θ -- ὥστε Θ .-- 834. 11 ὁ δχ εἰἷ. Βαϊίοτγὶ (κὰ Ῥᾷπορ. 
Ρ- ΧΙΧ) οἷ. Β5. Εγο θΟΥροΥ-ΟΘΌΔΙΘΥ Ρ, 396 (αὶ ν6] φανερὸς ΟΠ φανερῶς 

σοΙππι (1. 6586. σοη8. 60]}]. γ8. ΧῚ 49), 5ρὰ οἴ, δέν. ΠΕ μ᾿. 881,8 ϑαιμρο 60». 
Ρ-ῦ9 -- ἃ ᾿γὼ Πᾶ. -- 18 λίαν (ἄν). ἠπίσταντο... ἐπεχείρουν οἱ, Β]. 56] εἴ. 

ΑἸΡΥΘΟΙ 1885 μ. 49. --- ὶ 8ῦ, 19 δὲ Θ -- 20 τίνα ΘΛΞς -- 383. χατ᾽ αὐτὸν ς 

δυΐο Ο᾽ -- 35 ἣ κεῖνον ΓΘ Β., οὐττ. δ). Πο. 84. -- εὑρετὴν οί θοτα ἢ. 33 
601]. 6ρ. 14, ῥτο}. Ο. --- ἃ 80, 8 κατηγοροῦσι ΘΛ οἀ(, -- ἃ 87. ὃ τέτταρσι Θ (. 
80. --- 1 τὴν διαβολὴν ὑπὲρ ἐκείνου οΟἸἸοο. Β5. δ) ΑΥ̓ΘΟΡ, μ. 165 --- ἐστι Θ Λ αι]. -- 
ἃ 33.. 10 πεποιηκότες Θ᾽ Ρ᾿Γ., οὐττ. 3. -- 11 ἀποφαίνουσι ΘΛ οἠά. -- 13 ἀνοσιοτάτων 

Θ -- 14 παρὰ ΘΛε:Ξ -- 15 ὠνείδεισαν Γ μὑγ., οοτι, 3. -- 8 39, 11 ἀδίχην ΓΌΥΓ,, 
ΠΟΙΓ. γα, --- ἀτιμώ τετοῖ Γ ρτ., ρὴτ ἴῃ 188. ΟΟΥΤ, 9. --- 18 ἀλῆται Β. κρὰ οὗ ΧΙΝ 168, 
ΧΥ 40. 231 δὲ οοὐά. ραά. 6χο. 8... Α. Ββ. ΒΙ]. --- ἃ 40. 2 δὲ Θ -- 49, 11 τις 

οἴη. 5, δἰ. βὴ αἰαίν, ὙΠ Ρ. 31 -- 12 ἐάστεεν Γ ργΥ., οογτ. 3. --- καταγιγιγνώσχομεν 
Γ ργ., καταγιγιγνώσχοιμεν ΠΘΟΙΓ, ἢ, ΓΒ. γι ἀ6]. 4 --- 18 αὐτῶν Θ (Λῇ) ς -- 

περιίδοιεν ς .--- 14. πλησιάσωσι ΘΛ ρ((, -- 8ὶ 48. 18 εἰσὶ ΘΛ οἀϊ, -- 19 δὲ ΘΛςε 

6χο. 8ι. Α. -- τὴν! ἢ ἴῃ Γ85. σοῦ. ΔΛ) --- ἔχουσι Θ 85ι.Α. -- βξκ 4. 938 γε] τε ς 
δηΐθ Ο. -- Ο(σὺν συνέγραψας ΝΆΡοΥ μ. 12 -- βὶ 48, 8 ἀλλὰ ΛΞ οὁχο. δ85ῖ. Α. -- 
ταῦτα οοὐάᾷ, Μ.ο ΑἸά. Ὑ. 1,. --- πεποιήκασι ΘΛ εἀα, -- 4 καταφυγὴ Γ ρΥ., σοττ. 3 

-- 5 ῥάδιον (ὃν) ΝΆΌΘΓ. Ρ. 72 808 οἵ, 92}400}} 1880 μ᾿. 199 --- δὲ Θς οχο, δῖ. Α. -- 
1 ταῦτα ΓΘ ---- ἃ ἅπασι ΘΛ 6((. -- 8ὶ 46. 15 ὀργισϑείτς Δ ρτ., οοττ. 1 -- ὶ 47, 
πρὸς σαυτὸν ΝΆΠΟΥ μ᾿. 61 Ὠγτοῦῖ μ᾿. ὅδ, 8βρᾷ οἵ. δέσ, ΚΒ ρῥ. Τὸ δόμη. δι Πόπιοη. 

8 14 ΚοΙΙ ΑἹ. 104. 34. --- Ιθ ἐπαρϑεὶς ς δηΐδ 1,. -- 1 ἀϑλειώτατος Γ μτ., σοττ. 93 
-- (νῦν) ὄντων (6Χ δυΐθοορ.) Β8. Β]. βορὰ εἶ. ὃ 38 --- β8ὶ 43, 20 ἡβουλήϑης Ὁ, Β5. 
ΒΙ. --- ἃὶ δ0, 4 πλεῖστα ὁοοὐά. ς Β, ΒΒ5. -- βουλομένων; βὶ ἰη ΓΆΒ. ΟΟΥΤ. Δι. 
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οΥ. Χ. 

ἰσοχράτους πρὸς δημόνικον λόγος παραινετιχός Μ., πρὸς δημόνικον παραίνεσις 

ἢ παραινετιχὸς λόγος 5ί, -- βὶκὶ Ἰ. 8 διανοίας. Γ -- 9 μεγίστην (τὴν) 50 η. ΡΓΟΝ). 

Εδιυομδηβίοίη 1860 ρ. 788, βΒοὰ εἴ, ΧΠῚ 16 7 840ο}) 1870 μ᾿. ὃ --- Ἰ μόνον παρόντας 

ΠΟΙ]ος. ατοβον,  οοά, Ὑιπ4., ΡΙδημ.: οοά, ΡΑν18. -- 2. ἀγαπῶσι ΛΣΥ 664. ὀχε. 

Β0]Πη.3 --- διέλυσε οοαα. οἀἀ. δηΐθ Βο]η.5: ἐλ ἃ ΟΟΥΤ. ΣῺ --α 8ὶ 8. 9 συξλαμβάνουσαν 

ΓρΥ, ἃ ἴῃ ΥΆ8. ΟΟΥ̓, 3. -τ 12. φίλους τοὺς] τοὺς Βιιβροοίιν δηρίο, 8566 εἴ, 810. 

ΙΥ͂ ῥ. 339 -- 8 συγγράφουσιν: συγ ἃ (ΟΥΥ. ἴω (ᾳυἱὰ μι. ὀχαγανϑῦ ἀυθ πὴ ; 

νι ἀθίιν ἰδιηθη [556 συγ), συγγράφουσι ΛΠΣΥ οὐκ. --- ἐπιχειροῦσι {ποιεῖν δ ̓γῸ). 
οἰΐδι Βαϊίον (86 Ῥάπος. Ρ. ΧΥΣ Οἷι. ΒΒ, Βδϑαιη!]θίη 1842 μ. 898, 5Βοὰ οἵ, δέν. "ἢ 

Ρ. 18 ΤΥ̓͂μ. 541 δεϊιη.3 δὰ 1ος. ΕΠ ΠΡῸΥ ᾿. 402 -- 8 4, 14 εἰγοῦνται Π᾿ ᾿Γ., ση 

5. διά. τος. -- 16. ἤϑη (6]. δίνΥ γν. 186, βοὰ οἵ, ΡΙαΐ, 1 χθ8. ὙἹ 118 Β, 
ΧΙ 9830 Α --- δόξουσι Π ο(ἃ. Ἔχο. 6}. (οἵ. 1,. Δα ἀ6ηα. Ρ. 52) --- 11 λόνον Π ρῥγΓ.,Υ 5. ν. 

ΒΓ. --- 18 ἐπανορϑοῦσι ΛΣΥ οἀά. Θχο. ΒΟ. η.3 -- 8ὶ ὅ. 1 ἀλλὰ παραίνεσιν γράψαντες 
οἴῃ. ὅγγυβ (Εγ886] μ. 84) -- ῶῷ9. ὧν {τινων ΗφηκΟΙ ᾿. 20 8ρὰ οἵ. β0}η.3 δὰ Ἰος. -- 

τοῖς ΓΡΓ., τοὺς ΟΥ̓. 3 - ὃ ἔργων ἀρ]οπά. μὲ. Β]. 0011. ΧΙ 2, ΧΥΠ 62. γγοῦ. 
συμ, 864 οἵ. Β0Πη.2 Ρ. 1230 --- 4 ὅσει Λ --- ὅ ἐφιβέσϑαι Π ΡΓ., ΠΟΙΓ, ΓΘ, --- γνησίως 

ΟΠ. ϑ'γτιιβ --- ἡδυνήϑησαν σοὐά, ΒΑ οἀᾺ. --- 6. ἐστι ΛΣ οἀά. οχο. δοπ.Σ --- 8 6, 
χάλλος δὰ 1 ἐμάρανεν 0Π|. ϑΎΓ1ι8 ( γ5501 μ᾿. 483) --- 1 ἐμάρανε ΛΠΣΥ οαά. ὁχο. 

50Πη.3 --- καλλοχαγαϑίας Π -- 8 ἐξουσία Λ θγΥ., ΘΟΥΓ. ΓΟ. -- 9. φρονήσεως (καὶ 

διανοίας) ΒΥΓᾺΒ ΡΓΟΌ. Βααπιβίατκ Ρ. 444, β64 οὗ, 5561 μ᾿. 323,3 - 10 ἔβλαψε ΛΠΣΥ 
οαά, (οχο. ΒΒ. δοῖιη. ϑαπαάγ8) --- σῶμα 500}.: Μ --- ἀϑλούντων εἰ. ΥὟ. --- 11 ἐκό- 

σμῆσε ΛΣΥ͂ οὐ. οχο. ΒεΠη.3 -- 8ὶ 7, 12 (ἔν) ταῖς ς 6χο. 1, -- 18 συφξγηράσκει 

Γι. Ὑ ἴῃ ΓΆΒ. ΟΟΥΤ. ῶ -- χρείττων Γ ΡΓ., ν π ΓΆΒ. ΟΟΥΤ, 2, χρεῖττον Βίοῦ,: Μ ΡΓ., 

ΘΟΥΤ, 3 --- τιμιωτέρα 510Ὁ.: ΒΓ. --- δὲ οοὐᾷ, οὐ. οχο, Β]. Βοῃη.5 --- ἐστί Σ οἀά. --- 

2 ϑαρσαλέως 6Χ 81. ᾿ΒοσΓΑἐΒ ἀ Δ ηΐογ οἱ. Οϑοἢη,, βοὰ οἵ, Εππιηιΐηρσ6 γ μ᾿. 400 --- τὸν 

μὲν ὄχνον ψόγου (ἄξιον), τὸν δὲ πόνον ἐπαίνων ἡγουμένη (ἢ}.) δέν. ΓΝ ν. 8141. --- 88. 4 οἵς] 

οἷν ΝΥ. (ἀΔηποί. μ. 74) --- ὅ τοῖς ἔργοις 46]. ἵν. --- ὶ 9. Τ κετὰς Π -- 8 ὑπ᾽ ἐμοῦ ὋἸη. 

ΒγΓὰΒ κϑὰ οὖ. Εγβ86ὶ μ. 84 --- 1ἸῸ ἐγύμναζε ΛΠΣΥ εἀ4. πίε ΒΙ. Βομη. --- τὴν Π 
-- !. ἡγάπα παραχαίρως (0]106. ΗρηΚΕΟΙΪ ᾿. 14. ῬοπΙ Κα Ρ. 18 -- 12 ἐπεμελεῖτο] ἐπιλαβοῦ 

Οϑονρὶά. --- ἃ 10. 18 καὶ μεγαλόφρων ΗΘὨΚΘΙ μ. 17 ς0]]. ΧΧῚ 349 --- 14 ἐθαύμαζε ΛΠ 

οὐ, -- 16 τῷ οηϊ. (ουά. Ζ) Βαϊίον (Δἀ Ῥαηθα. Ρ. ΧΥ) ΒΒ. Βδυπι!]οίη 1842 Ρ.:886 

ϑόΠη. (Δα Ιο0.) ϑαηαάγβ Β]. 0011. ΥἹ 88, 56 οὗ. ΥΠ| 14, ΧΧ 65 δέ: ΠΠ ν. 882,8 --- 

1.6 φύσεως Σ --- προαίρεσις Λ ΡΥ. ΟΟΥΙΤ. τοῦ. --- 8 11. 17 χαταριϑμησάμεϑα Λ ρζ., 

σΟΥΓ, τθο. (οἵ, δίν, ΠῚ Ρῥ. 5986), καταριϑμήσαιμεν Ροπίοκϑι ᾿. 18 -- 1 δηλώσωμεν Σ 

ΡΓ., ΟΟΥΤ. τϑὰ. --- 8 ζὴν σε οοὐᾷ, οἀἀ. ἀπίο ΒΙ]. ὅς: Πη.", σε ζῆν Α. Ο. Β8. δὰ Ατθορ. 
Ρ. 409 Ῥοηίοσκδαι ρΡ. 15 --- παράδειγμα (βλέπων) ϑγτ8. Ργοῦ. Βαιυπιβίατις ᾿. 448, 

βορὰ οἵ, ΗΕ γβ886ὶ ρ. 83 --- 8ὶ 13, 1 ἀνταγνωνιστὰς Γ᾽ -- ἐπὶ τοὺς ἀνταγωνιστὰς ΟΠ]. 

ΚΥΤῸΒ μτῸὉ. Βαυμπιβίασγεκ ρ᾿. 444, βοὰ οἵ, γ586) ᾿. 38 --- 8 ἐνάμιλλος ϑίτ, 1880 

Ρ. 81 ϑο). Ηδηκοὶ Β]. βοουπά πῃ ἀδὰπὶ ἰβουγαιβ, βορὰ οἵ. Ἐπιπηίη σοῦ μ. 898 -- 
ἐπιτηδεύμασι Π --- 9 πολλῶν 0Π|. ΒΥΓΤΙΒ --- ἀκουσμάτων (καὶ συμβουλευμάτων) ΒΥΓᾺΒ 
ΡΤΟῸ. Βαιπιβίατκ μ᾿. 444, 566 οἵ. ΕΥ̓́ΒΒ6Ὶ] μ. 32 -- Ι1Ἰ αὐξάνεσθαι ΕᾺΝΓ μ. 885 ὁχ 
αδι ᾿βοογδαιίβ, οἵ δὰ ΧΧ 88 -- πέφυχε ΛΠΣΥ͂ οἀά, 6Θχο, ϑοῃη.35 --- 18 ἄλλοις ο0Π|. 

ϑυταβ ῥσγοῦ, ΒΑαμηβίδτκ ᾿. 448, 56 οἵ, ΕΥ̓́ΒΒ6Ὶ μ. 88 -- 8ὶ 18, 1 εὐσεῦει Π -- 
Ι ἅμα τοῖς τε ΕἸΝΓ μ᾿. 361 .8] ογδίϊο σϑηυϊηδ" -- ξ 14, 2. τοιοῦτους δίοὈ.: Α 
-- γίνου οὐ. δι0}0.: 8. σοΥΡΡΑΤΙβ, ς μη 6 Ο, -- (σοὺς) γονεῖς οἷ. Α. -- ὃ γενέσϑα! 



184 ΑΡΡΕΝΌΙΣ ΟΕΙΤΙΟΘᾺΑ (ον. Χ). 

οη. δίου.: Ν --- τοὺς σοὺς παῖδας οἷ. Α. --- 4 περὶ {τῶν) τὸ ΘδοΙαία. -- 5. ὑγίαν 

Π νυ. ΜΝ. ΑἸά., ε δηΐδ - 5, ν. δᾶ. Π) --- τούτου δ᾽ ἂν «(ἱ δυνάμενος ΟΠ). ΒΥΓΙΙΣ 
ργοῦ. Βαππιβίατις Ρ. 448. κοα οἵ, ΕΥ̓ΒΒΟΙ γν. 48 --- εἰ λήγεις Μ.1,. --- ὶ 15. 10 {πρᾶον 

χαὶδ σύννουν ΚΘ'ΥΓῸΚ ΓΟ). Βανι ΠΊΒίΆΤΚ ἢ. 444, 56] εἴ. γββοὶ ρ. 38 -- ΤΙ κόσμον 

(ἴ. 6.: κοσμιότητα οἵ, ΡΙαί, Οοτγα. 508. Α: παρδὲ οἰΐδηη ϑ Κγαβ) ἀο]. Η]. Ημρ, 5οα οἵ, 

8 .00}0 1880 Ρ. 188 δε!η.3 κά Ἰοῦ,, αὐ ἰδηθ ἀδ᾽δὲ ὁοιμ πὰ μοϑὲ κόσμον -- 

σωφροσύνην δικαιοσύνην (ΠΟ]10Ο. ὅν ΓΒ -- 13 ἅπασι ΛΠ οΠἀ., ἅπαν εἱ. ὙΝ. ---ἰ κοσμεῖ- 

σϑαι Β]. τις, 5οὰ οἵ, Φ80ο) 1. 1. ΚΘΙῚ ΑΤ μ. 128; χαταχοσμεῖσϑαι δέν, Ν μ. 141 

(00}}. 1πιοΐαπ. βοιμη, 10) οὐ ΜΗΠ Υ μ. 158, αἱ Θχρ! σαί ἅπασι κε}, ἀνθρώποις 

ἴθι ΚΟῚΙ 1.1.) --- ὶ 1θ. 14 λήσης Βίοῦ.: 5 Ττ. --- αὐτῷ {γεν ΑἸ. -- 1 τὸν μὲν 

ϑεὸν ς ἃπία ἴ,.. --- τοὺς δὲ γονεῖς τίμα ΟΠ). Θ'ΥΓΓΒ --ὀ δὲ φίλους] δὲ οπι. δ5[0}}.: 

Βε. ΤῊ. -- 8 17. 5 ἀγνοοῦσι οὐά. οχο, Β0Πη.2 --- δὲ οη. δίο!).; ἡ --- 1 εἰ φαίνοιο 

0Π1. ὅγσιιβ ῃτοῦ. Βαυιηβίδτκ μ᾿. 448, 564. οἵ, ΕΥΒΒ6Ὶ ᾿. 84. -- 8. τοιαῦτα μὴ 1, -- 
ἣν πράττωσιν 1. -- 8ξ 18... 10 ἐπιστήμαις} ἐπιμελεία:- Ν' γεζοη θα οι αὐ .} ἰδ. 

[16 Α ρ. 114, 568 οἵ, δίγ. ΠῚ Ρ. 2217 ΒοΠη.5 Ρ. 121 -- ἸΙ μαϑεῖν οἷ, [.. (ρ. 86: 

ο5[ αὐἰὰ πιυϊαπά πη“, οἵ, ἰδτὴ 4.) --- 2 μανθάνειν 0Πη). ὅ'γτιι μγοῦ. ΒΘ ΞΙα ΤΆ 

Ρ. 448, κοα εἴ, ΗΥ̓́556] Ρ. 83 -- 8 19. τῶν ἀκουσμάτων πολλὰ] τὰ καλὰ τῶν 

μαϑημάτων πολὺ ἀφρογρία. -- 5. πορεύεσθεσθαι ἢ -- ἴ πελαγηι .. πλείω Ῥὰ -- 
8 τὰς (πη ὑσὶ. Ζ) Ομ. Β8. --- ὃ βελτείω: Ῥὰρ -- ἃ 30. 10 γίνου οοὐά, ΕΧΟΡατίϑ. 

ς δηΐο (. τῷ γεῖνου Ῥᾷρ, γενοῦ ἀδογαία. (γενοῦ τῷ μὲν τρόπῳ αρογρίᾷ.; ΕἾ --- 

τοῖς μὲν τρόποις... τοῖς δὲ λόγοις ἤΘΏΚΟΙ ἢ. 14 Ῥοῃίοκαι μ᾿. 18 το 11 ἐστιν δὲ 

Ῥὰρ --- ὑπαντῶντας Οφογρίά.: Ε -- 12. τοῖς λόγοις αὐτῶν οἷ, δέον ο} 00]]}. 
ΝΠ] 69 οἱ ΡΙαΐ. πολιτ Ὶ 498 ἢ, 56 ἴπησο αὐτοῖς (ΞΟ. τοῖς ἀπαντῶσιν) ἐντυγχάνειν 

τοῖς λόγοις οἰχείως -- 18 ἀπεχϑήσει Ὁ. 1], Ρ. 8158 Β]. -- 14 πυχνὰς ποιοῦ 

ΟΟ]]ρο, ς Δηΐθ Ο,, ποιουμένους Β0ΠΟΙ ΕΏΤΙΡ. --- 8ὶ 91. 9 ενχρατειαν ἈΔᾺΡ --- ὃ ἡδονῆς 

ὀργῆς σο]1οο. δέον: Μ Βυ, --- δὲ (ὃν τῷ χέρξει» τοιοῦτος ἃ. -- 4 νομίζεις Π..- 

5 δὲ οοὐὰ. Ῥὰρ οὐᾷ. ἀπίθ Β]. δ. Πη.5 --- (ἐν) δὲ τῇ ὀργῇ Δ. ΟΥ̓́Θ ΠΕ. 543. -- 

(ἂνν) παραπλησίως εἰ. ἯὟ. 851. Α. (ἢ.) -- ἔχεις Βίον.: Βι. --- εἰς Βίο!)».: Τὺ, --- 
θ σεαυτὸν (Ξε οοὐ. Ζ) Β., αὑτὸν ΚΟ ΑἹ μ᾿. 115. ἡ, 8 ,,ἙἹ ΙΒΟΟΥΔΕΒ δβδοῖ 

Θριηοηϊο.") --- ἀξιώσεις ΒίοὈ.: ΒΥ. --- Ἴ ταῖς δὲ Λ --- 8 ἐπιβλέπῃς ἀτυχίας (ς0]1ος, 5ιοὉ.: 

ΤΥ. -- ὧν] εἶ (1..) δ10}».: Βε., οἱ. Υ, δ ἰζογαπι Πογίχίηρ : ΡΉΪΠΟΙ]. Απχοῖρου ΧῚΝ 1884 
Ρ. 893 --- ὑπομιμνήσχεις ἘΧΟΡΑΓΙΒ. -- 8 39, 10 τήρει οπι. δίου.: Α --- 11 {τὸν 

τρόπον οἷ. δ[, 51} ἀϊαΐτ, ὙΠ] Ρ. 81 --- τρόπον (καὶ λόγον» ΞγΓῺ5. ῥΓΟὉ. Βδυπηβίατκ 

Ρ. 444, 5608 οἵ. Εγ5856] μ᾿. 88 --- χρηστότερον Βίοῦ,: Μίδο, -- 3 περὶ (δὲ) τῶν Α. -- 
8 συμφέρει Οροτγρί. --- (μὴ) σιωπᾶσθϑαι οἱ. 1,. ἢ. 81 οἱ Πτογα Θαβάα, βοὰ οἵ, Φδιοῖν 
1880. μ. 195 Β]. 1880 μ. 181] -- 8 98, δ᾽ δύω ΝΟ 1,. 0. -- θ χινδύνων μεγάλων 

ΘΟΠ106. ἴω, -- 1 μέλλεις Π ῥΓ. (5. ν. ΘΟΥΤ. ΡΓ.)} Σ ΡΓ, (ΘΟΥΥ, Ργ.), μέλης 5ί0Ό.: 5. -- 

δόξαις δίον.: 5 ῬΓ,, ΟΟΥΤ, -α 8 φιλοχρημάτων Βδίοῦ,: 1, ---- ἃ 94, 9 ἐὰν Γ 

-- 10 γενήσεσθαι 51. Α. Ο(, ἰΐξοσαμη ΗἸγβομὶρ 2] χ Ρ. 9 Ηδη]οίη 1862. μυ. 30 (δαΐ 
(ἄν) γενέσθαι) Μανία Ρ. 181 Οὐ. ΥἹ, μ. 515, 804 οὗ, 115, ΧΙΝ 59.141. ΧΥ͂Ὶ 8, 
103, ΧΥ̓ΤΙ 29 δοῖη.8 86 Ἰος, -- οἷος καὶ δὰ γέγονε ὁΠ|. ΒΥΓΙΒ ῥτοῖ. ΒΑΘ ΒέΔ ΓΚ 
". 448, βορὰ οἵ. ΥΒΒ6] ρΡ. 48. -- 1] γέγονε ΛΠ ρα, οχο. Βομη.3 -- γίνου ΓΛΣΥ͂ 

ἘΧΟΡΑΥΪΒ. ΟΟΥΡΡΑΥΙΒ, 5 δηῖο Ο,, γένου Π, γενοῦ ἀφοτρία, (ΡΔρ. ἱποθτγί.) --- 19. ἔτε- 

ρους Γ᾽ ῬΓ., σοΙτ, 9 --- 18 μεταλάττειν Γ᾿ ρΓ. (ΠΟΥ. 9) Σ, μεταλλασίσειν ῬᾺΡ -- μήτε 
μετὰ Δ 15 προσποιῇ οὁπ|. ϑγγιι5 (566. ΕΥ̓Β86] Ρ, 48) -- τὸν φίλον ΟΘφογρία. -- 
μήτε οοὐά. Ρὰρ 6αἀἀ. δηΐθ Β]. βομη.3" --- 14. ἑτέρων Υ᾽ ΡΥ, αἱ ἴῃ τῶ. σΟΥΓ, 9, ἑτέρων 

Οδονρία, --- ϑέλε! βούλου ΗδηΚΟΙ μ. 32. 60}]. ΧΙ 34, 56 εὖ, Ἐπιιηΐπβμον ᾿. 40] -- 
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τὸ! τοῦ ᾧ, Β., βοά οἵ. θρ. ΝῊ 22. διγ, Προ. ἢ. 354 ΠῚ ὑ. 888 ἢν. -- β 95, 

15 περὶ (δὲ). ἀνακοινῇ Α.., περί {τ2).. ἀναχοινοῖ Ο. ΟΥΘΙ ΠῚ Ρ. δ46 τ. οἵ. Ῥᾷρ; 
γΘΥθἃ περὶ τῶν ῥητῶν... ἀναχοινοῦ μοβὲ 1 τρόπον ἐπιστήσει Θ0]1]0ς. ΒΟΙΡ Ῥὶ τγτ, τ. 
11" μ. 126 («ὦ ΤΊιθομι, ν. 13) ἨΔΡ ΠΟ ν». 2319 --- ἀναχοίνου ς Ἔχο, Α. Ὁ. --- 3 ἀτυχίας] 

εὐπορίας δίτ. ΓΥ̓ ν᾿. 818 --- χαὶ τῆς ἐν δὰ κοινωνίας οὔ. ϑ'γ τι ὕΓΟ}». Βα πιβίδτκ 

. 443, βορὰ οἵ. ΕγΞΞΘΙ ᾿. 84. --- 8. χοινωνοίας Π ρτ., ο Θχρυποῖΐ,, κυνωνίας ΕΧΟΡ ΑΓΕ. 

ΡΥ... οἱ 5. 0 ΠΟΥ, 2. - 4. ἐν ταῖς ἰξογαίιη ἴῃ ἔτ, ΡΥ ΤῸ ΙοσῸ ΘΧΡΕΠΟΐΠ ἃ ΠΟΥΤ, 3 --- 
ἐν τοῖς χαιροῖς ΞΥΓΙδ (Ὁ) ΡγῸῦ. Βϑυ Βίδυκ Ρ. 448 --- διαγινώσχομεν ΛΠΣΥ͂ 

ΕΧΟΡατβ. σογρΡατβ. Οδογρία. 5 δηΐθ Ο, -- ὃ ἐν τοῖς καιροῖς αὑτοῖς ΟΟΙ]ος, ς 

αηΐο Ὁ. οἵ. δίσ. ΠῚ ρ. 440 --- κινδύνοις ϑ'γ ΓΒ. (9) Ργοῦ. Βαιπιβίδυκ μ. 4418 -- 
βοηϑεῖς ἘΧΟΡΑΓΙΕ. -- ἃ 36. 1 καχοποιίαις : αἷς ΘΧ ΘΟΥΤ, Υἱ --- 8 ἐἐπὶ Π --- 9. μὲν 

γὰρ ἀτυχοῦσι ΘΟἸ]00. ς Θχο, ἃ. Ὁ, --- ἀτυχοῦσι ΛΠΣΥ͂ Ῥὰρ οὐ. -- 10 συνάχϑονται: 

ὃ τοβίδυσ, ΛΔ τος, --- φϑονοῦσι ΛΠΣ οαά. οχο. 5. η.3 (Ρὰρ υἱ νἱά. - [) -- 

11 καγωρεῖν Υ ΡΓ., ΟΟΥΥ. 1 -- 8ξὶ 97. ΕΞξΡϑΡ αἰσϑῆτα Σ -- χκαλλοπιστής οἱ 3 καλλο- 

πιστοῦ ΟδοΙρία. -- 2 ἔστιν ΔΛ ῬΔΡ -- 8. ὑπαρχόντων ἐε Γ -- δ ὑπάρχου ΛΠΣΥ͂ 
οὐὰ. (Ρδρ --- [) --- δυναμένους σΟΥΡΡΑΓΙΒ. --- δ τοιουττῖ Γ ΡΓ., ΟΟΥΤ. 2 -- χτήσαι 

Γ ρΥ., τὸ 8. υ. δ. 3 --- τ χαλῶς Υ ργ., ἙΟΥΤ. 3. -- 8 38. πειρῶ τὸν πλοῦτον ὑϑη06 86 
χρῆσϑαι δυναμένοις ἰηΐδγρτοίαπηοπέιηι θὲ Ἐδοοίοϊαίὶ (Μουΐ8 Ιβοογαὶ}8) δὰ 

Ιοῦ. -- χτήμα Σ ρΡΓ., τα διὰ, 2, (μὴ) χτήματα οἱ. Β]. 564 οὖ, Ηρ δὲοῸ 1880 μ. 

188 ΚΟῚ] ΑἹ μ". 194 -- 8. ἔστιν ΔΛ Ῥὰρ --- ἀπολαύειν] χρῆσϑαι Βοϊδβοπδάδ: «--- 
9 χτᾶσϑαι (μόνον) εἰ. Β]. --- 10 ἐχτίσαι ΓΛΣ Οφογμίά. ς --- σπουδαίῳ οἵ, ἀδοΙρία.: 

Ε --- 12 αὐτὸν ς δηὶθ Α. --- ἃ 39. στέργε μὲν ἀϑατι6 δ βελτίω νο] αἱ ρ] οβδοηᾶ δὰ 

8 38 τίμα τὴν χτέ (οἵ. ἀποιηοὶ. 200) 46]. Καὶ! ΧΧΙΠ μΡ. 818,9, βεα οἴ, ΑἸ σγθομι 

1890 μ.. 30 - 18 βελτείωι Ῥᾷρ, βέλτιστα (εἴπ οοὐα, Ε Ζ) Β5. Οϑομη. βαηαν8 

ΒΙ. --- 1 ονιδισης ΡΔΡ -- ἡ τυχη: Ῥὰρ -- ὃὅ᾽ χκαλὼς Π᾿ μΓ., ΘΟΥΤ. -- παρὰ 
ΛΠῪ Οδεονρίά. Ν. ΑἸά. (Ρ8ρ Ξε Γ) -- 4. οφειλομενὴηι ῬᾺ}Ρ --- (τοὺς) καχοὺς Ὗ. 
854. 6χο, Ο. Β]., {τοὺς καχοὺς δ᾽ Ο, Πο. -- Ο τὰς οἵ, ΔΛ ρΓ., ἴῃ τὴρ. δἀά. 1 -- 

6. ἀδικοῦσι ΛΠ Ῥὰρ ς Β. Β5. -- 8 80, 1 μεῖσει ΡᾺΡ -- 8 γὰρ (ὁμοίων) (ΟΠ)" 

πιστευϑέντες) Κ'ΥΤΙΒ 5600, Βα ΘΙ ΒίΑΥΙΚ Ὁ. 445, 443, 808 οἵ, ΕΥ̓́ΒΒ6Ὶ μ. 41] --- 9 ἐν τῷ 

βίῳ οπἠ. ὅν τικ ΡΒ. Βα βίατκ μ. 448 --- πρὸς οἵη. ἀεογρίά.: Ε --τ- 10 ἀδικοῦντας 
ἀφογρίά.: Ε -τ 1 τῖνοῦ Γ ρὲ, γίνου ῷ ΛΠ ΣΎ ἘχΧΟΡατγίβ. ατθροῦ. ς ἀπίδ Ὁ, 
γεινου Ῥδμρ, γενοῦ Οφροταί. --- ὁμιλητικὸς Γ ΡΓ., λλ ΟΟΥΤ. 3, μοβίθσ, Δ ΘΥ88., 

προσηγορικὸς ἀτορογ.: οὐ. Υἱη(, --- σεμνός] ἤγουν (804. 2) μέγας ἔνδοξος (ἢ δα. 9) 

ἀξιωματιχός Θρογρία.: Υ ἴῃ τὴν. --- 2 ὄγκων Λ --- χαρτερήσειεν ἀδογρία.: Ε -- 

8 τῶν ὁμιξλητιχὸν Γ᾽ ὑΓ., ΟΟΥΥ. 1 -- τρόπων Λ -- 8.81. δὲ ΛΠΣΥ ἘχΟΡΑΓβ. 

ἀφογαίά. ς δηῖθ 1,. (Ρὰρ ΞξΞὶ Γ) --- ὃ μηδὲ ΕχΟΡΑΓΙΒ. --- 8 γαλιοῖς Λ ρζ., ΘΟΥΓ. Υθο,, 

ἰΐθπὴ οὐ ἰῃ ΥὙ88. Υ) --- ὕτῸ γελοίοις χαίρων [.. Θχβρϑοίδέ γελοιάζων γ6] [416 αὐἱὰ 

-- 9. ἀχαρίστως μὴ χαρίζου τὰς χάριτας ἀφογρίά.; Εἴ -- πασχουσι ΡᾺΡ -- 
1 ποιοῦντες μὲν (εὖ) Βυάδρικ Α΄. 8ι. Δ. Ο. οὗ, ΟΥ̓ΘΙΣ ΠῚ ῥ. 888, ποιοῦντες (εὖ) μὲν 

ὙἹοϊοσ 5 βοὰ οἵ. Βαϊίον δά Ῥαηδρ. Ρ. ΧΙΥ͂ --- ὑπηργοῦντες Λ, ὑπανοίγοντες ἀφογρίά. 

- μὴ ὀνειδιστικὸς ἔσο Οδοτρία.: Υ, ἔσο μὴ ὀνειδιστικός Θεογρία.: Ε -α 2. βραχὺ 

αφονρίά.: Ε --- βαρὺ γάρ οἱ παροξυντικὸν γάρ Ο[. ΞΒΥΓῸ5 -- 8 83, 4 συμπέσοι Π 

-- ὺπ ΡΔρ] ὑπὸ ΓΛΠ Θφροιρίά. εἀἀ. ἀπέ Β]. δοιη.5 ---- ὃ πάσχειεε Σ --- τοὺς] 
τοῦ ἢ --- 1 φυχηι Ῥὰρ --- 9 ὑπαρχόντων (ἀγαθῶν) ἀφδοτγρίά.: Εὶ --- ὶ 88, 11] χερσαι- 

γοντες ΡΔΡ -- 18 ελοιπησαν ΡᾺρ --- τειμωριὰν ῬΔΡ --- 1 περὶ αὐτοῦ ἀθογαίά,: Εὶ 
--- προσστοὺς Γ᾽ ΡΓ., ΟΟΥ. 4 --- ὶ 84, 8. βουλευόμενος οἴ. ϑγ7γ8 --- παραληλυϑότα 
Υ μεν, οοΥγ, 2 τα ὃ ἡγοῦ δὰ θ᾽ εὐβουλίαν ομ. ϑγγ8. ῥτοὺ,. Βαυμδίατκ ἡ. 442 -- 
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( παρὰ μὲν ϑεοῦ ς δηΐε Ϊ,. -- δὲ οοὐά, Ρὰρ εἀά, ἀηπὲθ ΒΙ]. 50 η.3 --- Τ τ ΛΠΣ 

οἰᾷ. --- ἀνακοινώσεσϑαι ΟΥΟΙ ΠΠ Ρ. 858 -- 8 χρωϊι ῬδΔρ --- τοῦ ὁπ|. ΞΥΓΙΒ (ο06, 

Ζ) Βαῖϊον δ Ῥποῳ. ρ. ΧΥ͂Ὶ, τοῦ β.μη, (00}}. ἀπάοα. ΠΕ 1) Ργοῦ. δαο θη ἢ 

1860 ρ. 728, 5βεὰ οἵ. ΧΥΤΕ 12 δίτ, Π ῥ. 888 Εύῃγ ᾿. 841 (Αδβομίη. ΠΠ 2525) -- 
ουτῶι Ῥὰρ --- 9 καταφανηι Ρὰρ -- 36. (δὲ) ὑπὲρ ς --- 1 βουλεύεσθαι Οϑογρ , : 

Υ -- τὰ {περὶ ἑαυτὸν ΒίΘΥ 80} ᾿. 80 --- 2. ἐδιοίχησεν ΕἸΟΥΒΟΐ58, -- 8. οἥτως ἂν 

εἰ, Β]. 60}}. ὃ 25 5ρα οὗ, ὅδοοῦ 1880 Ρ. 188 -- κάλλιστα Α. -- 8ὶ 86. 1 μειμου 

ΡᾺΡ --- ἡϑὴς ΡᾺΡ -- τἀκείνων Β5. Δ Ατρορ. Ρ. 409 -- ΙΙ ὥσπερ γὰρ δὰ 2 
ϑαυμάζειν οἴ. ΚΞΞγΤι15 --- 1 δημοχρατείᾳ ΠΟΥΡΡΑΙ 8. --- ὅη Γ μι., δεῖ στ, 1 -- 

87. 3 εἰς ἀρχὴν] ἄρχειν τισὶ Θρογαία.: Ε --- χρωι Ῥὰρ --- διοικήσης Οθογρίά,.; Ε' 

-- 4 ἃ γὰρ Θφρογμίά.: Εἰ --- αἰτίας] ἁμαρτίας ϑ'γγιβ. ῥτοῦ. Βα ϑίΑΥΚ ἢ. 449 -- 
ἀναϑήσονται Θδογρίά.: Ε -- ἐκ {τῆς) τῶν κοινῶν ἐπιμελείας εἰ. (Β5.} Β]. 00]}. 

ΧΥΠῚ 35, βοᾷ οὗ, Φδοοῦ 1880 μ. 188 --- ὃ ἀπαλάττου Γ ρμτ., (ΟΥΓ, 3. --- μη: Ρὰρ -- 
Ἵ δόξης Γ ρΥ., ΘΟΥΓ.1 --- 8 γὰρ χἂἄν αὐτὸς ΝΘΌΘΥ μΡ. 49 -- οἷα τοῖς ἄλλοις ἂν 

ΘΟ]]ος. ϑίθγ 8. ἢ Ρ. 81 001]. 8 11, ΧΙΧ 19 --- πράττουσι ΛΠ ΣΥ ἘχΟΡατίκ, οἀ 4. -- 
8 85, 9 δύνασϑαι μὲν πλεονεχτεῖν ΟΟἸ10ο. ἤΘΉΚΕΙ μ᾿. 11 Ῥομίοκδα μ. 18 -- τὸ 6χ 

π8ὰ ᾿ΙΒο γα δ θ᾽ μι, 6886. Ρΐ. δέγ, ΠΥ ᾿. 851 Β]. Ηθηκοὶ Ρ. 14. Ῥοπίοκϑι μ. 17 -- 
11 μᾶλλον] ἄλλων ἀδοτμίά.: Ε --τ 13. τοὐσούτῳ Γ᾿, 81} τοσ ἰῃ Ῥδρ (ἀδίογβ. εἰνας 
-- μόνα ΛΔ ρῖ., ΟΟΥΓ, 1 --- 1 ὀνίνησιν ἨδηΚΟὶ μ᾿. 14 --- 3 μέτεστι Λῆ ΣΎ Ῥὰρ εἀά. 

- 8ὶ 89. 8 τῶν] τὸν Π᾿ μΓ., ΘΟΥΤ, ΓΕΟ. --- 4 ζημιωϑέντων Π --- ὅ ἐλπίσι ΛΠ ΣΥ͂ 

Ῥᾷρ οἀὐά. --- γε ἐλπίσι οοἸου. ΕΧΟΡατίβ.: Μ --- ὑπερέχουσι Λῆ ς -- ἐὶ 40. 
θ. σαυτοῦ οἵη. Κσ'γὙΓπ|8 ΡγΟΌ. ΒΑ ϑίαυκ μ᾿. 448 --- ὃ πειρωι ῬΔρ -- σώματι φιλόπονος 

εἶναι (΄ᾳᾷο Ποιηοθοίοὶ. ἐὰν αι) ΘΟἸ]οΟ. Β8. δ) ΑΥθορ. μ. 890 ϑαηάγβ δὰ ἴου. 

ΕΠ ἀηϊπδαν. Ρ. 49. ἡ. 1 Ηδηκοὶ μ. 14. --- 9 τὸ μὲν ΔΛ ργ. Π ργ., υἱτοθίᾳι!θ. σΟΙγ. 

θυ. -- ἐπιμελεῖν Υ --- ὶ 41. 1 μέλλοις Υ, μέλλεις φογρίά. --- ἐρεῖν οἵη. αποπιοΐ. 

(Βαι.) --- τὴν Π μγ., τῷ ΘΟΥΤ. ΓΟΟ, --- 8 ἀνθρωπίνων (πραγμάτων) ἀδοτρίά. (οχο. 

οοά. Ν᾽) --- οὔτε Γ ἀδοτρίά.:  --- 4 περιλοιπος Ῥὰρ -- ἐ 423. ὃ δύω ὙΥ. Ὁ. -- 

σαφῶς οηι. Θρογρίά. (οχο. οοά. Υ) --α 6. μόνοις ὁπ]. ϑγτι5. -- σιωπῆς ϑ5ίοῦ.: ΤΙ, -- 

κρεῖττον ἀδυγμίά. (Θχο. οὐ. Υ) --- 1 σειγαν Ῥὰρ -- 8. συμβαίνουσι ΛΠ ΣΥ͂ Ῥὰρ 

οἀ(, --- 9 γινομένοις ΛΣΥ΄Υ͂ Ῥὰρ ἘχΧΟΡΑτΙΙβ. ς δηῖθ Ο, --- γίνου ΛΠΣΥ͂ Ἐχορατίβ. 

ς ἃπίε (, -- γεινου Ρὰρ --- τῶν καχῶν, Γίγνου δὲ ΚΑΙ] ΧΧΊΙΠΙ μ. 819,81] -- 

μηδ᾽ ἑ ἑτέροις Π .-.-- 10 ἀποκρύπτειν ἐν ταῖς οἰκίαις (ΟἸ] 00. Σ ΡΓ., ΟΟΥΤ. 1 -- οἶχί 

(οιη. αἰς}}ὦϑκ͵ --- ἀποἀάποχρύπτειν ΔΛ ΡΥ... ρῥγίαδ ἄπο ἀο]οίππη -- 8 48, 2 τῆς τοῦ 

δίοθο: Βο ς ἴῃ τ8, αὐ νἱὰ, Μ'ὶ -- 8 πείρωι ῬᾺΡ -- 4 κινδυνεύσειν Ἢ, -- ἐχ 01]. 
ϑίοῦ.: Α -- ὃ κατάκρινε ΛΣ(Υ) Ῥὰρ δα. δχο. ϑοδη. ἢ, κατέγνω ΗφὨΚΟ] 001]. ΠῚ 6 

-- 1 ἀπένειμε Σ(Υ) -- ἃ 44. 8 μη Ρὰρ -- Ι0 προηλόμην Π -- διὰ τῆς αὐτῆς 
πραγματείας ΟἿ. Ξ'ΥΓ.Β -α 1Π|Ὶ παγγελμα Π μγΥ., ρὰ 5. Κ΄, Τρ. -- 14. ταμίου ἢ, 

ταμβιοῦ ΡᾺΡ -- προφέρεις Λ, προλφέρῃς Υ̓́, προφέρῃ εἰ. (, --- 8ὶ 45, 16 ϑεοῖς: ὃ. ὁχ 

ΠΟΥ. ἴω -- 11 ἔχω Π μγ., υ 8. ν. Υδο. -- ἧ 1 νουϑετοῦσι ΛΠΎ δι(. οχο. βομη.3 
(ΕχοΡ τ 8,) --- νομιζωι ῬΔΡ --- 2 τῇ (σοῦ) περὶ τὴν ἄλλην παιδείαν οἷ. Α. --- {μάϑη- 
σιν χαὶ) παιδείαν ὅ')Σ7τ5 ργοῦ. Βαπμηδίαγκ ᾿. 445, 5εα οἵ, ΕΥ̓558] μ. 32 --- φιλοποντε 

Λ ργυ., τᾶν δὶ ν. 1 -τ 8 επιτασίσ]οντα Ρὰρ -- ξᾷὶ 46, 4 μάλιστ᾽ ἄν διίοῦ.: ΤΥ. -- 
παροξυνϑείη Γ ρῖ., σ δ((. 2, παροξυνϑαὶς Υ --- ἢ εἰ χαταμάϑης δίοῦ.: Β:., ἔσο 

τοῦτο γινώσχων Οφογμία, --- αὶ ἐν τούτω Π, ἐκ τούτου Οδοτρία. --- γνησίας δίοῦ.: 

Βγ., οἱ. Ἦ, Ο. δὲ ἰΐθγαμ αγϑὰχ ἀρὰ Τουγηΐοσ, Εχθγοῖοθβ οὐ ἰαπθ5, ΒΙθΠ οι δα 
ἀδ 1᾿ ὁσοϊο 468 ἢϑιιῖθβ ὀϊηάθα Χ 1815 μν. 12,8 -- ἔχωμεν Σ --- Π πλησμονάὰς 

ἡδονὰς δίοῦ.: Μ -- πεπήγασι δί0}.: ΤΥ., παραπεπήγασι ΛΠ Σ(Υ) οὐᾷ. οχς, ϑοι.Σ 
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(Ρὰρ -- ΓῚ -- 8. ἀρετὴν ἀεὶ πονεῖν 5ίο)).: ΤΥ. --- σοφρόνως Σ, φρόνως Υ ρΓ., σὼ ἰπ 

πὴρ. 3. -- αὐτοῦ ΟἸη. 5ὙΓΠη5 (9) ργοῦ. Βϑυμπιϑίατκ ἢ. 442. --- 9 τὰς τέρψεις} τὰ περὶ 

τῆς Υ̓͂ -- εἰλικρινεῖν ΔΛ ᾿Γ., 5.. ν΄. ΠΟΙΓ, ὁ, εἰλιχρινοῦς Υ΄, εἰλικρινεστέρας οἷ. ΟΥΘΠῚ ΠῚ ν. 

566 56ὶ] οἵ, 5ίν. ΠῚ ρ. 562. --- ἀποδῶ Υἡ ἀποδίδωσι Λ᾿ΠῚΣ Ῥὰρ δά. δχο. ϑ.]η.3 --- 
Β 47. 12 τῶν] τὸν Σ --- 14. διαπονοῦμεε Δ μζ΄, σΟΥΥ, 4 -- ὶ 48, δὲ ΓΒ. 56. ΘΟΥΓ, 
ΒΙ. Β0Πη.3. -- 1 διὰ τὸ] ἢ (αὐτοὺς μὴν εἷ. Α. --- 9. τοὺς ἀρ] ηἀ πὶ 6586. ΘΠ 5, ἴ,., 

ἀνάγκη δυθαπαίοπ πὶ 6586 μὰ. Ἦ, -- 8ξὶ 49, 5 ἢ που Λ μγ. (σοτν. 9 ΠΣ Ὗ. 
δι. Α. 1. --- γε οἦϊ. ς -- κατὰ πᾶν] παντάπασιν ΕἼΠΙ μ. 3830, πάντως να} παντὶ 
{τῶν ἄλλων) ΗδῊΚΟΙ μ. 18, Ἰδοξίοη πὶ εξ πᾶσα ρτοῦ. Ῥοηίοκαι μ᾿. 19 --- ἐλαττωμένους 

Σ, πλαττομένους ΝΆΒΘΓ Ρ. 49. (0]]1. Χ1ΠῚ 91 βρᾷ οὗ ΧΙΧ 9381, ΧΧΙ 248 -- οὗ ἀε]. 

(ΡᾺΡ Απ}}}.) Βαϊψον (δὰ Ἰος, 60}}, ΧΙ 138, ΧΥΤ 934, ΧΙΣ 38, τὸ, ορ. ὙΠ 15) ΒΙ., 
56 ε΄ ϑ.ῃη.2 δὰ Ἰοὺ. -- 1 τῆς: ἢ ἴῃ ταβ. Δ, - 8 καὶ φίλους ὁἢ). ϑγΓ05 -- 
ἐνεχείρησεν Σ - ἢ κατέστησεν Λ ᾿Γ., σΟΥΓ,. 8 -- 8 ὅθ, δεῖ] ὃ: ΔΛ ΚΓ., ΠΟΥ. ὃ --- 

ιΚ0 ἐπὶ τες Γ ρτ. οοτι, 3, ἐπὶ τοῖς ἴπ τ. 1 {{| σοττ. Δὲ οἵ. δέν, ΠῚ ρ. 441» -- 

13 λέγουσι. πιστεύουσι σοὐᾷ, ΡΑΡ ΑΙ. οὐ4, (Ρὰρ ἱποοθτί., πιστεύουσιν ἴα η} 50 }1}.3) 

- 14. ἐποίησε ΛΠΣ Ῥαράπι. (Υ̓ Ῥὰρμ ἰῃσοτί.) οὐ, οχο. 50}1η.2 -- κα[κβι]α[ν]) οἱ 
τειμωριας (510) ῬΑΡ ΑΙ}. --- 15 ἐκόλασε Π --- ἃ δ1. δὲῖ! δὲ Ῥαράι. --- παρα- 
δείγμασι ΛΠΣ ῬαρΆπι. (Υ) οὐ. --- χρώμενόν {σ Β]. Ηὰνρ οἵ. Ῥαρ, 56] οἵ, Β8. 

δὰ ΧΧ 78 ϑαπάνβ δὰ ἴος. ἰδοῦ 1880 μ. 188 --- 2. (τὰ) τῶν ἄλλων εἰ. Ὗ΄. -- 

3 ἀναγινώσκειν ΛΠ ΣΥ ς δηΐο ., αναγεινώσχειν ΡᾶρΡ, ἀναγινώσχωμεν ἀδογμία. 

οΥ. ΧΙ. 

πρὸς νιχοκλέα περὶ τοῦ βασιλεύειν ἢ περὶ βασιλείας ἰῃ 501, (Οροτίπ5) 51. Α. 

Ι,. Ος. Πο. -- 8 1, 8 τωϑοτες Ρὰρ -- 959. αγιν Ρὰρ -- ΙΌ χρημάτων ς δηίε Ἀ. -- 

ὑμις δὲ πλουτιτε οἱ 1 καταφανις ΡῈΡ -- τεχνικότερον Π μγ.. ὦ 8. ν. 1 -- 

2 αὐτοπωλοῦντες ΝΆΠΟΤΥ Ρ. 80 (0]]. ΡΙΑί. Βόρ}ι. 331 Ὁ, αὐτὰ ἀ6]. ἡ ΘΓΒηι. --- χίαϊπηλεῦιν 
ΡῺΡ -- 8 3. ἡγησάμη ΛΔ γγ., ν 8. ν. 9. -- ἐζὼ δ᾽ ἡγησαίμην ἄν ς δΔηΐα Ὁ, -- 

3 ταύτην 46]. Β]. 1884. ρ. 430 κοὐ εἴ, ΑἸΌΤΕΟΙΝΙ 1885 Ρ. 18 --- χρησιμοτατὴν ΡΔΡ --- 

4 σοὶ λαβεῖν] συλαβ[ιἾν ῬᾺΡ -- δυνηϑίην ΡᾺΡ -- ὃ ἐπιτηδευμάτων ἀο]ηἀπ πη ρῥιι. 
Β]. (601}, ΧΥΤῚ 03, Χ δ. οὗ, 1584. ». 4950) πὰρ δογβπι. --- ἄριστα ΛΠ Ῥὰρ -- 
πολειν ΡᾺΡ -- 6. διοιχοῖς (νοΐ ὃχ ΓῚ Β. βορὰ οἵ. Μομαίβυθυ. --- ἔστιν ΓΛ οἵ. ἂρ 

ῬρῈ.}] ἔστι ς Β., ἐστὶν Ὑ6γ8})., ἐστὶ ΒΒ. Β5. Β]., δὐάυθὶϊαὶ ΒΙ]. 1884 Ρ. 430 -.-- 

1 ἀλλὰ Γ ρμΥτ. (σοτν. 3) Ῥὰρ ῬΆΡΗ. --- ἀναγκάζεσθαι τὴν ἡμέτ Π ργ., τὴν ἡμέτ 

ἱππεῖ. -- ἀλλὰ βουλεύεσθαι περὶ τοῦ βίου καϑ'᾽ ἑκάστην τὴν ἡμέραν οἱ. Β]. 1884 

Ρ. 421 --- 8 κατὰ βουλεύεσθαι: τὴν ἡμέραν (οἴη. ὁκάστην) 5ίοὈ.: 5. (πᾶθ βουλεύεσθαι 
8. νι. ΟΣ ρίππὶ {π|556 ἴἢ ΡΟ ϑίγρο ἀρρᾶτγοῖ: οὗἁὨ ΚΙ] ΑἹ ρῥ. 84) -- ῷ 8. επιϑ οι 

ΡᾺμ ῬΆρΡΕ. -- καϑ ὡς Ῥὰρ ΡΆρΡΗ. -- 9. πολειτευομενοι ΡᾺρ -- τυγχάνουσι ἢ “-- 
ὃς Ρὰρ -- ....] νερὼς βξιναι ῬΩΡΕ, --- 10 τε οηι. ϑίο",: 5. -- 12 ὥστε ΛΠ Ῥὰρ 
ῬΆΡΕ, -- 13 γίνεσϑαι ΛΠ ῬᾶρΗ. ς δηίθ Ὁ, -- ᾷ 4. ὑπάρχει τοιοῦτον καὶ τὰ 

δξῆς (Οπλΐδβα βυ πὶ οὖς δα 10 ὁμιλοῦσιν) Βίο).: 5. --- 14 οὖς μᾶλλον ἔδει τῶν ἄλλων 

παιδεύεσθαι ΟΟἸ]Ου, ς --- πεπαιδεῦσθαι οἱ, ΚροΙ] ΑΤ ν. 136 βορὰ οἵ, ΑἸΌτθοΝε 1890 ἢ. 11 
-τ- 18 πλεῖστοι: στ ΘΧ ΘΟΥΓ. ἔχ --- 16 ὁμιλοῦσι Π --- 17 γενόμενοι ς δηΐθ . --- πλιστῶν 

ῬΡᾺρ -- Ἰ ἀμφισβητιν ΡΒ -- ἐστιν Τοτί. ἀο᾽οπάαπῃ Ραϊ. Β]. 1884 Ρ. 428 Καὶ] ΧΧΠΙῚ 

Ρ. 850 --- 2:᾿Ἰδιωτευόντων: δυο δχ οοττ, Γ᾽, --- ὶ ὅ. 3 αποβλεψουσιν ΡΒΡ --- ὅ δὲ ἑοὐᾷ, ς Β. Β5. 
{ΡᾺΡ ἱποθγὶ.) --- ἐνθυμηϑῶσι ΛΠ οἀἀ. χε. γΘγβπι. (ΡᾺΡ ΞΞΞ Γ) --- ὃ ὁρῶσι Β, ΒΒ. Β8. ΒΙ. 

-- χρῆν Β5.(ρ. ΧΧΙΠΠΘ) --- δὲ ΛΠ ῬΔΡ ς --- Τὶ δὲ ς --- 8 λυσιτελιν ῬΔρΡ -- 6. 10 βασι- 

λιαν οἵ ἱεροσυνὴν ΡΔΡ --- [1 ἅπαντος Νίβε}. ῥ. 80 --- (πάντων) τῶν Ὁ. --- 12) ἐστιν ὦ 
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Ῥᾷ0)] ἐστι ΛΠ οἰ. -- ὀ πλιστῆς Ρᾶρ, πλείονος ς δηῃΐα Α. {1,., ργδοῖ, Ρ. 25) -- 

13 (ταῦτ᾽. ἐξ ὧν ἀπο ηίον δ΄. - μαλειστα οἱ 16 δεῖ] δι οἱ 117 διελθιν ΡῈ} “-- 
ᾷ 7. 18 συνειδειῖιν Γ μΓ., σοΥΥ, 4 -- 19 ἀμμετρὼν Π΄᾿ μτ.. 8 5. ἃ ΟΟΥΙ 1 -- πεποι- 
ἡμένων οἱ συγγεγραμμένων ΗΟ 001}. ΧΙΧ 45, κοα οὐ ΝΠ 2. -- συνγραμ[ίματων 

ΡὰΡ -- ἃ 8. 33 γε ἑοοὐ. Ρὰρ ς Β. ΒΒ. --- επιχιρημαὰ χαλως εἜχὶν τὸ ζητιν τὰ 

παραλελίμμενα καὶ νομοϑετιν ῬᾺΡ --- 2935. νουϑετεῖν τὰς μοναρχίας οὶ. μ. 1,8 ΟὐΌ. 

ΝῚ, μ. 368 ], ρ. ὅ15, βορὰ οἵ, ΒΙ. δὶ 1ος. {το 1880 υ. 188 -- 94. εχινοὺς οἱ 
35 προτρεψιαν ΡᾺΡ --  ὠφελησιθν Ρὰρ, ὠφελήσει ς, ὀνήσειε [ἡ. ΒΒ, ὃκ, Β]. --- 

δυναστιας οἱ 3 πολβιτιας οἱ 8. ποιησιεν ΡᾺΡ --- ὶ 9. ὃ ἂν γὰρ τὸ κεφάλαιον ὅλου 

τοῦ πράγματος οἷ. Β]. 1884. μ. 429, ἐν χεφαλαίοις ἀο᾽οπ πα. μΡοΐ. ὙΟΥβΠι. --- 

0 ἐνταῦϑα ΛΠ Ῥὰμ ς --- αἀμινον οἱ ἐροῦμεν] αἱρούμενοι οἱ 1 προσηχιν Ρὰρ -- 

1 δυστυχοῦσάν {τ8) εἰ. Β]., τοιγαοίαν! νοτὺ 1884 ρΡ. 432 -- 8 πράττοσαν ἢ μ., 

ΟΟΥΓ. ΓΘ. --α 9. χαϑ᾽ ἑχάστην {τὴν Π0.) ἡμέραν συμπίπτοντα ς Ὧο. -- ΙῸ πρατεὸν 

Γ φῦ. κ 8.0. 4, πραχταῖιον ΡᾺρ -- 10. εχίνο οἱ δὲῖ) δι Ρὰρ --- ΤΙ τηλικουτον 

ΓΙ., ΘΟΙΤ. 1 -- βουλευομένους Γ μΥ., βουλδυο μένους ΠΟΥ, ὁ -- ραϑυμιν οἵ 19 

σχοπιν Ρὰρ -- 19 φρονειμώτερον Γ ΗΓ., ΟΟΤΥ. 3. -- Οδιαχισονται ΡΆΡ, διαχείσωντα: 

Υ. 8ι..Α. --- δεδιχται οἱ 18 βασιλιας οἱ 14. παρασχευασουσιν ΡᾺῃ -- 13 αὐτῶν ς 

Ὦο. Β58. Β]. ϑϑυβιη. --- 11. 14. ὥστε οοἀά. ΡΔρ ς Β. Β5. --- οὐξδνει οἱ προσηκχιν 

οἱ 15. γυμναξζιν ῬΔΡ -- 1ὅ βασιλευσιν Ῥὰρ ΨΘΥΒΠΊ. --- αὑτῶν 5. Β]. ϑύβιη, --- 

16 πατνηγυρις ΡᾺΡ -- οὐδ᾽ ἕν Π, οὐθὲν ς δηΐο Ο΄, οὐδ᾽ ἕν Β5. (ρ. ΧΧΧΥ ΤΙ)... 
τιϑεασιν ΡᾺ}» 5 ἃηΐίθ ς --- ὖὕὖὔμῖς ΡΔῃ -- Ι1 ἁγωνίζεσϑαι Π᾿ ᾿Γ., (ΟΥ̓́Τ. Τοῦ. -- 

9 διοισις Ῥὰμρ -- 13, 8 πραγμασιν ΡᾺρ -- 4 γίνεσϑαι Λἢ ς ἃπίε Ὁ, -- ὅ εχιν 

οὐ 7 ἱμεροῦμᾶν οἱ πλιονος ῬΔΡ -- 7 ἄξια οἱ. Β]. 566] εἴ, ΠῺΣ, καὶ πλείονος ἀξίας 

ποιοῦμεν εἰ6]. ΚΘῚ! ΧΙΧ νυ. 620 ᾳαἱρρὸ αυδὸ Πυχογίηιϊ εχ ΧΙΧ 212, ρα οἵ. ΑἸ υθολ 

Ι88ῦ μ. Τὸ -- δὲ Ρὰρ -- 9. μαλλειστα Ῥὰρ, οπι. οἰ. ἀπΐα Β]. (εἴ, Μοπαίβ 061.) 
-- δυεργετιν ΒΡ -- 18. 10 διάχεισον Π, διαχισο Ῥὰρ -- 2 διν ἀπιίρως εχιν ΡᾺΡ 

-- 13. γίνου ΛΠ Ῥὰρ 5 δηίο (Ὁ, --- 14. μιζονων Ρὰρ -- ὃ ταχιστὰ ΡΔΡ -- ὑποϑέμεϑα 
Π γμυ., ΘΟΥΓ, γθο. --- διν οἴ 10 πολεῖὶν Ρὰρ -- 14. 17 μαλλεῖστα ὃ ἂν οἱ παραχλη;- 

ϑιης ἢ δίινον οἱ 18 χιροὺυς ΡΔΡ --- 20 τὴν (αὐτὸς) αὑτοῦ 00}}. Κ, Ρ. 315 -- 8160, 8. οὔτ᾽ 

ἀνδρῶν (46]. ἡ ΘΥβῖη., οὔτ᾽ ἀνθρώπων οἱ. Βίτι ΤΚῪ Ρ. 357 -- οὔτ᾽ ἄλλου πράγματος 

οὐδενὸς τ 8 ἢἰς ἀἰοίαπι 6588 ρα Μβο}. Ρ. 86 πη. 1 --- οὔτε. οὔτε ΛΠ Θᾶς 

-- 4 ἣν ς Β, --- τούτοις] τοῖς ΝΆΌΘΥ μ᾿. 19 --- ὧν (ὧν) Θὅ -- ξ 16, 6. γινώσχων 
ΓΛΠΘα Απίοηῃ. ς δηΐο Ὁ. --- ἴ πολιτιῶν Γ᾿ γγ., σΟΥΓ. 2 --- ὃ ϑεραπεύωσι Γ᾽ Θᾶ --. 

Ὁ ἐᾷς μὴτε Λῆς -- σχοπεῖς Απΐοπ. Α. ---- 10 δὲ Θ΄ --- 11 στοιχια ΡΔΡ -- ἐστὶ 

Θᾶς -- 8 17. 13 χιν! καὶ οἵ 18 μαλλιστα Ρὰρ -- 8 γινοῦυ ΛΠ Θᾶ Ῥὰρ ς δπὶθ 
Ο. -- 14 ζητ οὐ 11 ϑιαλυσις ΡᾺ0 ---ὀ ΙΤ ταῖς πολιτείαις Ν. Αἰὰ. --- ποιήσουσι 

ΛΘᾶς -- 8 18. 10 καϑίστα οἱ. Α΄ (ἀηποί.) --- 90 φεύγωσι ΛΠΘἅ ράἀά. οχο. δ ϑυβιω. -- 
ἔχωσι ΠΘᾶς -- 21 ἀμφισβητῶσι ΛΠ ΘᾺ ρα. -- μηδὲ ΛΠ ῬᾺΡ ς -- εἐναντιαις ΡᾺΡ 

-- ὃ» ἄλλαϊει Γ ρτ., ἀλλ᾽ ἀεὶ σοΥΥ. 2 --- περὲ (78) τῶν Ἅ΄. ς -- γίνωσχε ΓΛΠΘᾶ ς 

δηΐθ Ὁ. --- 98. συμφερι ῬᾺ} -- ἀμετακινήτως (ὁοα. Ζ) ς 86 οἵ. 11 12. --- αχιν οἱ 

94. χιμενοὺς ΡᾺρ -- τοὺς καλῶς χειμένους 46]. Καὶ. ν. 808. -- 8 19. οἱκι Ρὰρ -- 
5 βασιλειχῶς Π -- 96 ενϑιχνυσο οἱ 1 αἀφανειζομενων Ρὰρ -- 3. καὶ τῷ κάλλει 

τῶν χτημάτων (νοΘ] ξ ΒοΠο] οι δ) προειρημένοις) (6]. οῦτΘΟο, ρα οἵ. Ὑ ϑύβι. μ. 18 

Μβοι. νυ. 1 -- 8. παάραμενι οἱ 4 πλιονος οἱ χαταλιψις Ρὰρ -- Οἐπιγινομένοις 

Εχορανῖβ. -- ᾧ 20, ὃ ὧι Γ ρτ,, οἱ ἱπί. βου. ΘΟΥΤ, -α χατεδιξαν ΡᾺΡ --- ὃ τοῦτο 

ἀ6]. Β]. 1884. νυ. 424 5ραὰ οἵ, ΑἸΌΓΘΟΙ 1885 μ. 18 --- εἶναι (16]. (Β]. 1.1.) ΘΥβα. 

0011. ὃ 41, 25 --- ϑεράπειν Π ρμΓ., α 5. νι 1 - 8 ιδριὰ Ρὰρ -- πραξιν Π᾿ με. (ὁοτΥ. 1) 
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ΡΆρ -- ὃ. ἀρίσταις ν6}] ἀρχικωτάταις τῶν τιμῶν (οἵ, ὃ 80) εἰ. Ὗ΄., λαμπροτάταις τῶν 

τινῶν εἷ, ΑἸς, ἀργαῖς τῶν τιμῶν οἷ. 1... ».. 08, ἀρχικαῖς τῶν τιμῶν οἱ. (ς, ἀνάγκαις τῶν 

φίλων εἰ. δ8ῖν. Πριηοηῃ. μ᾿. 18, τῶν φίλων 416]. ΒΕ]. (86 οἵ, Φ8 00} 1880. μ. 188). 

(ἀρίσταις) ἀρχαῖς τῶν φίλων οἷ. ἴρ56. ῬΒΠΟΙΟΣ. 1896 ρ᾿. 614 --- οἰκιοτατοὺυς ΡᾺΡ ---- 

δὲ οοὐ, οὐ. δηίο Β]. --- ἀληθείαις αὐτῶν εἱ. 1. Βέτ, 1.1. ΟἸιν. -- 10 εὐνουστάτους: 

εὖ ἴῃ τῶϑ. Π τϑὸ --- ἃ 91, 12 κϑια γαρ Ρὰρ μι. κ ἱπάυοὶ, --- χεχτάσϑαι χε 

διασωζιν οἱ μαλλιστὰ Ρὰἂρ ---- 18 κήφου τῶν πολιτιχῶν οἴχων οὐχ ἧττον ἢ τῶν ἰδίων 

ἐὼν ποὺς δ᾽ ἐργαζομένους πλείω ποιεῖν τὰ σὰ εἷ. Ὁ. -- ἀπὸ 46]. Β]. 1884. μ. 434 

561 οὐ, ΑἸΡτΘΟΙς 1885. μ. ΤΊ --- 144 ἀναλισχιν ῬᾺ} --- τὰ σὰ πλείω] τας πλιω Ῥὰρ 
το 1 πόλεὶιν οἰχιὰ ΡῺΡ --- ἐστί ο(ἰ(ὶ. ὁχο. ἡ όυβη. -- ἃ 39. ὃ δῶρα Α. -- Οἀξίους 

ὄντας εἰ. ἡ ογβίῃ, 60}}. ΧῚΧ Τῆς βορὰ οἵ Μβο}ι, μ. 10 --- 8 38, 8 οὕτωι Γ ργ,, τ ΘΓ, 
-- 10 γινομένων ἡ -- [1 αἀμαρτανομεῖνον Ρὰυ» -- ὶ 94. 12 (τῷ) χαλεπότητι εἰ, 

}.. βορὰ οὐ Ψά ον 1880 μ. 1858. --- χολαζιν οἱ 13 νομιζιν Ρὰρ -- 18 τῆς αὑτῶν 

ΓΙΛΠο, τῆς ἑαυτῶν ς, ὁοττ. Βϑ. 54. οἵ᾿. Β5. ἃ Αὐϑορ. μ. 220 --- 14. αὑτῶν ἢο. 

Β!]. δογβιη., αὐτῶν (ΘΥΓΟΤΟ) Β5., αἱ αὑτῶν οἷ. δ(ἱ Ατρορ. μ. 320 --- ἀμινον σαι 

Ρὰρ -- ἰῦ οιμίλει ΔΛ ρτ., σοὺ. 1 --- ᾷ 8. 11 φιλονίχει Β]. ἡ ϑύβηι. βοὶ οἵ, δὰ 

νΠΠ 48 --- ῶ περιγινομένους 5 ἀπίθ Ὁ. ---- ξ5ὃ τὸ ΛΠ σοΥρΡαΙ 8. ς --- εἰσιν ΛΠ -- 

τοὺς ὁπ|. ΝΜ. ΑἸ. --- 4 ἐπιχειρῶσι ΠΞ ἢο. -- ἃ 36. ὃ χρησαμένους) κ[τ] ησαμενοὺυς (7) 

ΡᾺρ --- ὃ βυϑδαιμονησιν οὐχ αἰαν Ρὰρ -- ὶ 37. 11 ἄτεριστα Γ -- ὃ 29. 8 μηδεμίαν 

συνουσίαν Δα 10 εἶνα: δύξεις μοβὲ διοικήσεις {γΏ5005. Α. --- αχριβὶς Ρὰρ -- ἐτὰς Γ -- 

συνόντων Γ ὑΓ.. συξνόντων ΘΟΥΤ. 2 --- 13 σε] σαι ΡΔρ -- εἶναι ὁ0ηι. ΡῈ ς (Δἴ ().) ΒΙ. 

1884 Ρ, 429. --- νομιοῦσι Λἢ ς Πο. --- 18 τοιουτος ΡᾺΡ --- πράγμασιν Γ᾿ Ῥὰμρ ΚΘ ΓΆΠ,.] 

πράγμασι ΛΠ οαὰ, --- γινομένοις Ξ ἀπίο (᾿, -- αὐτῶς ῬΡᾺΡ -- 14. ὡς ἄν 810}.: ἃ --- 

Ἔχινοι ΡᾺΡ --- πράξωσι Λἢ ς [)ο. --- 38. 15 επενουντας οἱ επιτιμουντας Ῥὰμρ -- 

10 ἔχης Θἅ με. ἔχεις Θἧ σϑὸ. Π, εχις Ρὰμ --- 1 διόρα)] δεῖ ὁρᾶν (ποιποὶ. -- 

3 ἔχωτι Θᾶ -- 8. πιρὼ γνωριζιν ῬᾺΡ --- τε ὁπ. (οοι!. Ζ) ς (ἀπὶθ 0.) 868 οἵ ΕἼΣ 

ν. 921 το 4. εἶσιν ΓΡρΡ ς (Δηἴδ 6.) ϑυβηι.) εἰσι Λ ΠΟ. 84. --- λέγωσι ΛΞ λέγωσι 

Π ς. λεγουσν Ῥὰρ -- 58. ὃ αἴσπερ (ἄν) ἯᾺ1, Ο --- 6 ἥττων Λ ρῥγτ., ΘΟΥΤ. 4 -- 

τοῦτο ΛΠ ς, τοὺυῦ Ῥὰρ --- βασιλεικώτατον Π --  χρατῆς: ἡ ἴῃ τϑ, δίοῦ.: Δ, 

κρατεῖς 5ί0".: ΒΝ -- ὃ πολειτων Ῥὰρ, ἡδονῶν πολιτῶν 510}.: Δ -- μη᾽] μηὸςξ Γ, 

-- 10 βελτείων Γ ῬΥ., σον, 3. --- 8 80. 11 ἐστι Λ -- 12 μέγα φρόνει οἱ. ΝΥ. --- μέτεστι 
ΛΠΘᾶς )ὸο. --- 18. γινομένας Γς αηΐο Ο, -- 14. αὑτοῖς ἡ -- Ο1ὃ ϑαυμάζωσι Π, 

ϑαυμάζουσιν 5ίοῦυ, --- 8 81. 2 γινώσχων ΓΛ Θᾶς δηίε (. -- 8. ἄρχουσι ΛΠΘᾶ ς ἢο. 
- τοῖς ἀρχομένοις Π μΥῦ., 8.0. ΘΟΟΥΤ 1 --- ἃ 89, 6. μέγα δ8ίοῦ: Μ --- παισὶ ΛΠΘἅ οὐ, 

-- 1 δὲ ΛΗς -- 8 περιγίγνεται 5(00).: 5. μγΥ.. ΘΟΥΤ. 1, παραγίνεται ΕΧΟΡΑΆΓΙΒ. ς 

αὐ (ὦ, (ἐνίοτε) παραγίγνεται (1.) Ο. 601}. ΝΗ} 4. -- 9 δὲ ΛΠ Θᾶς --- τε 

ΓΛΠΘᾶς Β. Β5, -- Ιὸ δὲ ΓΛΗῆς Β. ΒΒ. -- 1 ἵνα Λῆς -- 12 εἶνε Π Ῥγ., αἱ 
5. Υ.} -α 8ὶ 88. 14. ἁμαρτήμασι ΛΠ ο4. οχο. όγβηι. --- 16. μετριότετες Γ᾽ ΡΓ., 

ΟΟ11.}1} -α 8 84. 18 τὰς συμῷ συνουσίας Π --- 19 ἐστὶ ΛΠ 6ἀα. 6χο. ἡ οΥβιη. -- 

τῶν πραγμάτων (ὁχ Λ ΠῚ ΥοΥβηι. 50}. Ρ. 62. π. 3. 00]1]. 8 1τ, ΧΥΤΙ 128 -- ἐπιπολὺ 

1. -- 91 συμφοράν... προσοῦσαν ΘΠ ας Θγεπι. --ο 1 διαφεύγειν Γ᾽ ΡἈΓ., 

ΟΟΥΤ. 1 -α 8ὶ 85. βούλῃ (΄. --- 8. σε διδάξει (οαπὶ οοι!. Οχου. ΠΟΙ. πον!) οἱ. Οὐ, -- δὲ 

ΛΠΞ ΒΒ. Β5. -- 4 πράγμασι ΛΠ οὐ. οχο. ἡ γβιη. --- γινόμενα Π᾿ ΘΟΥΡΡΆΤΙΒ. 9 

απίο ᾧ -- ἃ 80. 1 ἐπαινεϑῶσι ΛΠΘᾶ οὐ. Ἔοχο. ἡ ευδπι., 48], οἱ. οοττ. -- 8 ἐπιτη- 

ξεύμασι ΛΠΘᾺἅ ρα. οχο, γρύβιη. --- εὐδοκιμήσουσι ΘᾺ -- ἃ δὲ Λῆ ς -- Οἅὥ 87. 

12 τοῖς Θ''. καὶ φρόντιζε ΓΛΠΘἅ ς ἢ. δι, φρόντιζε δ᾽ Πανοῖ -- 18 ποιήσεις ς --- 
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μὴ περιίδῃς δὰ ὃ 89 μεγίστων λέγοντας ἱπίογροϊαίοτί {τ νας ΜΙ ΘΓΒπ). Ρ. 28 -- 
τὴν] ταῦ Γ ργυ., ἰηΐ. ΒΟΙΙΌ. ΟΟΥΤ, --- 14 ἅπασιν Γ μγ., ἰηΐ. Βουῖ. σοΥτ. --- ϑνητοῦ 
(μὲν) Α. 1», Ος,, ϑνητοῦ {τοῦ οἱ. Β. Β5, δ Ασθορ. ρ. 101 Κ. μ. 876 (011. ΧΧ 134 
γ ΘΥ8π)., 68 οὗ, ΧΥ͂! 109, Πγ8. ΠΠ 81 δέν. Πρ. 985, ΠῚ μ. 452 ΒΒ. δὰ ἴος. -- 
18 τὴν γνώμην Β. (Ὀ6Γ0].: οΥτόγο) Πά. --- 8 38..1 μιμοῦ {καὶ 1,,. --- τοῖς σαυτοῦ παισὶν 

(οὗ, ΘΑ) Ὀγτγοῦ Ρ. 6 δογβιῃ., βοὰ οὐ. ΙΧ 41 ἀρροῃᾷ, -- ἃ 39. 2 σοφοὺς (δὲ) Α. 
-- 4 δὲλΛΠῃς ἢο. -- ὃ αὑτῶν Λ΄, (αὐτῶν Π) --- θ. πράγμασι Λ Π οἀά. ροχο, 

Υ̓ΘΥΒΠῚ, --- 8 δυστυχίας (σπὶ οοάϊοθ Ηδυ]θδη0) οἱ. (᾿, --- βελτείω Γ ρτ., σοτγ. 5. -- 
ἃ 40. 10 γινώσχεις ΛΠ ς δηίε Ὁ. -- 11 πλῆϑος καὶ] πλῆϑος το Γ ρι., ἰηΐ, κοῦ Ὁ. 

ΟΟΥΥ, --- τὸ πλῆῇϑος (πολλοὶ). ἀρχόντων τὸ μέν τι. τὸ δ΄... τὸ δ᾽. τὰ δ᾽ αὐτοὶ 

οἱ. ΒΙ]. βροα οἵ, Τ4ποῦὺ 1880 μ᾿. 189 --- 12. δὲ. δὲ... δὲ ΛΠ ς ἢο. --- 18 ἔνιοι δ᾽ 
αὐτοὶ (οἵ, ΛΠ) οἷ. ὕἴογβηι. 6011. ΧΙΝ 117, φαὶϊ Δ] οατ τοσούτων ὄντων β4π6 δὰ 

τῶν ἀρχόντιυν ΘΙ ΘΠ 6856 ΟΘῺ8. -- 8 41. 14. τούτοις {τοῖς περὶ) τῶν οἷ. ὅδι}0Ρ6 

ἈΡ. ΒΒ. -- 15. οὔτε ἄπιστον ΛΠ Ξς --- νομιζομένων ἔτ᾽ ἔστιν εὑρεῖν (πὶ Λ ΠῚ ΝΔΌΘΥ 

Ρ. 50, 504 εἴ. γόγβ. διὰ Ἰοὺ. -- 17 τὰ 46]. ΒΙ. ὕόγβ. (84 ἴοο.), 566] οὗ, ΧΥΤ 54 

Φδοοῦ 1880 μ. 189: τὰ πλεῖστα --Ξ ΤηΔΧίΤη8 ἢ) μαγίθ πὶ ἱ. 6. τηϑίουθ 8 ΠῚ ΔἸ1ΠᾺ" 

αυϊβαυδη) --- κάλιστα ἢ -- 8 43. 10. νομίζουσι Π --- ῶ20 γε Λῆς Ὧο. -- ἥπερ ἴ,. --- 
ῷ ἀποτρέπουσι Λῆ ς ο. --- 48. 8 φωχυλλίδου ΓΛΠ Ν. ΑἸά. -- 4 συμβούλους 
γεγενῆσθαι ΟΟἸ]ος. ς Ὦο. --- ξ 44, 1 μάλιστα Λῆς -- 9 ἀκούσειαν Β8. Β]. Δ φΥβι. 

561 οὐ 82 1Κ6 -- ἃὶ 45. 11 ᾿ϑέλοιμεν 98. κη.] ϑέλοιμεν οοὐἰα. δ΄. Β., ἐδέλοιμεν ς 

οχς, δ΄. ϑέλομεν ΝΔΌΘΥ μ. 80 00]]. ΧΠΠ 80, ΧΠῚ 06, ΧΥΠῚ 18. ἴϑυβη.: εἴ, ΧΙ 80 

Β3. 81 Ατϑορ. μ᾿. 251 8ᾳ. σ΄. [Ὥβοῦ. Αἰ.5 μ. 118 -- 14. ϑεωρημάτων οἱ. Πά. ργαρῦ. ΥἹ, 
γραμμάτων βάᾶιρρε ἂρ. Κ8., ϑεαμάτων νοὶ] ϑεωρημάτων ΗΟ γἀ5. ΟἸΆΒΒΙ0ΔῚ ονίονν 

ΧΙ 1898 Ρ. 38 -- Ιῦ τοὺς τῶν {μὴ) δεόντων τι ποιοῦντας εἷ, δ΄. --- δεόντων] 
τοιούτων 51. Π)διηοη. μ᾿. 35, τοίγδοίαν! Πρ. 84, εὖ, βδιρρο ΨὉ0. μ. ΤΙ -- ἃ 46. 
11 παροινῶν πὶ νἱ, ΔΛ ΡΓ., ΠΟΥ, 1 -- οἵ] ἢ Π με, 5. γν ΘΟΟΥΎ. Υθὸ, πο 18. εὖ φρονοῦσι Π 

- δὲ ᾿ς ἢ 0. --- 19 ὡσ]τ Γ ρὑΓ., ὠστ ΠΟΥ. 2, ὥστε Λἢ ς ἢο. -- 20 σφέτερα Λ --- 
21 χαίρουσι Γ᾽ ὁοτΥ. ταῦ, ΛΠ ρα. οχο, όγβηι. --- ὶ 47, 28 εὕρει Π ΡΓ., 8... ΘΟΤΤ. 
ΤΟ, -- 394 λοιδορομένους Π -- ῶ5 δὲ Γ -- ἐνόχτων Λ -- ξ 48, 3 ὠφελημωτάτους 
ΓΓ., ΘΟΥΤ. Τϑᾶ, --- 4 χαίρουσι ΛΠ οαα. οχο. ὕϑΥβηι. -- ἁμίλλας (ἀγάζονται) Α,; 

ἀθ βϑηιθηςίδθ, αὐτὶ σοτταρίδι ρμαΐαί, πηραϊοῖηδ ἔγιϑέγα οορσ αν ὙΘΓΒπι. --- 
ὃ ποίησιν] φρόνησιν οἱ. ΒΒ. δὰ Ατοορ. Ρ. 1068 --- εὕρωντας Γ᾽ Ῥτ., οοττ. τϑῦ, -- 

θ ἀμφωτέραις Γ ΡΓ., ΘΟΥΥ, ταῦ, --- ἰδαίαις Π -- ἢ 49. 9 ἀκουστὰς Β451}. 1 δι. -- 
ἀχροατὰς ἡμᾶς ἀλλὰ καὶ ϑεατὰς (ὍΝ. ΥἹ, Ρ. 816 --- 10 ἐπιϑυμοῦσι Λ οὐά, δχο. 

γϑΥθ τ. -- ὅθ, 1 βασιλέα ὄντα (1.,)ὺ ΠΟΌτΘΘ, ὄντα βασιλέα Βγδθβο μ᾿, 12 -- 
11 ταῖς τῶν ἀνθρώπων ἤδοναϊῖς (0110, ΠῚ ργ., 5Ικηΐβ Δα 18 σον. 1 --- ἀναχρίνειν 5 

-- 8 51. 18 τε Λῆ ς, τε {καὶ οοὐ, μόθον, Α. Ο. - 91 αὐτοῖς οοὐά, ς Β. Βδ8. -- 

32 πεπαιδευμένων Γ Ἀ1., σΟΙΥ. ται. --- ἐξ ξχάστου τούτων ἐλέσϑαι {τὰ χρήσιμα). χρὴ 

τοίνυν τὸν δυνάμενον βουλεύεσθαι ἀφέμενον τῶν Ο. --- 33 συμβουλεύεσθαι ς δηΐθ Ὁ. -- 

ᾧ δ. 20 τοὺς καϑόλου {περὶ Ὁ οἵι ὃ ὃ --- 26 γινώσκοντας οοὐά. ς δηΐο (ὐ, -α 1 δῆλον 

γὰρ αἃ 2 ποιήσειεν σοι ΠΟ Ο5586 μα. 1., --- χρήσιμος 46], Οο)ν. ΝῚ, ρ. 8930 

ΥΙ, μ. δ10, βορὰ εἴ.  ϑγβιῃμ. διἱ ἰοὺς. --- ῶ. ποιήσειε [8. Β]. --- 8ὶ δ8, 8 γινώσχων ἡ ς 

δηίθ Ο, -- 0 πλεῖστα ΔΛῆς ὃ)ο. --- ἃ δὅ4. 7 γινώσχω ἡ ς δηίο (΄, -- 8 ἀρχόμενος 

(τοῦ λόγου) Ὁ. -- 9 ἃ Β. (θΥ0γ0) ἃ. το 1] αἷς] ἃς ΝΆΡΟΥ Ρ. 51 ρθγβϑι). -- 

χρηὴὶ Γ ρτο, τ Θ᾽ 85. -- 19) μείζους ὁπ. [..ὄ Β.. Β5. ΒΒ. οὗ, Μοηδίβθον, 
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οΥ. ΧΙ]. 

νιχοχλὴς. νικοχλῆς ἢ συμβουλευτικός Ἦ., νικοχλῆς . ἐπιγράφεται δὲ ὅμως οὗ 

μόνον νιχοχλῆῇς, ἀλλὰ καὶ συμβουλευτικός 8ι., νικοχλης ἢ συμβουλευτιχὸς ἢ συμμα- 

χικός Αἰ, νικοκλὴης ἡ συμβουλευτιχος [,. (. ἴ[)0. --- 8ὶ 1. 14 εἰσί οἱ ἔχουσι ΛΠ οὐ. 

-- 16 ποιϑοίμην Γρτ., ΟΟΥΤ, 3. --τ 11 ψέγουσιν Γ 860, Μοηπαίβθ 61.) ψέγουσι ΛΠ (οἱ, . Α. 
Ι.. 54. φεύγουσι ς ἃηΐρ ἴ,.. --- 1 πλεξίαι Π μὺ., ονε ἰπ τῇ. δάιὶ. τρο. -- ᾷ 9, 

8 κἀκεῖνο σοι}. ς Β. ΒΒ. -- θα ὥστε Λῆς ἢο. --- Ἰ δι᾽ ὧν Ὑ΄. 5ᾳ. Θχο. [8. (οἰΐδ πὶ 

Κι Ρ. 814), ἐξῶν Ζεὶΐχ μ. 14. -- ἃ8ὶ 8. 10 πῶς Ἀ. 1}. ΝΆΡΟΥ Ρ. 31 5 οὖ. 1 96 -- 
11 ἀνδρίαν ο(ἰά. οχο. Ἢ. βοὰ οὗ δὴ ᾿Υ̓͂ 21 --- δὰϊ᾽ νυϊραΐίϑ Ἰοοῖΐο ἐξαπατῶντας 

Γοδί θη ἀδ αὐΐ καὶ τοὺς ψευδομένους ἀοἸΘἀππὶ: ΠΟΌΤΘΘ -- 139 ἔχουσι Λ Θά. -- 

ἃ! 4. 15 οὔτε Α. Ο. --᾿ 1606 τύπτουσι Β. 84. τα ἀποχτινύντας ΜΝ, --- 11 ἀνδρίαν οὐ. 

οχο, Ἦ, βοα οὗ δὰ ΤΥ 91 --- 90 ἐπιχειροῦσινε Γ, ἐπιχειροῦσιν Λ' ἈΓ., ν ΟΥΆΒ. Ξε ἢ ς 
Β. ΒΒ. -- ἃ ὅς. 921 διορίζεσϑε Γ ρτ,, αἱ ἴῃ ΤΆ8. ΟΟΥΤ. ὃ. -- λόγουξε Λ --- 92. ὥστε 
ΛΗς Ὧο. --- αἴσϑονται Β, ΒΒ, (ποη 0.), 568 οἵ, δά ΙΧ 4 -- 94. ἐστιν Γ ρτ., 

ν ΘΓΆ5. -Ξ ΛΠ Θᾶς Β. ΒΚ, -- 26 τυγχάνοντες Γ γμΥ., ἰηΐ. 561}. σοττ, -τ ὶ 6. 
Ι δὲ ΘΑ 1,.,0. --- ἡμῖν] μὴν Γᾶ ργτ., ΠΟΥ. 3. --- ὶ 7. 1 τε Λῆς- ἢο. --- 8 ἐγχομι- 
ἄζομεν Γ μΥὴ. Π ρῥχγ., δον. Γ, ΠῚ -- τε ΓΛΠΘᾶς ΒΒ. Β5. --τ 11 ἐστιν Π ρτ., ν 
θὀχρυποῖ, τε ΛΘ -- 8 8. 12 πίστεσι Λ μτ., ν διὰ, 4 -- 18 ἄλλους] πολλοὺς Α. --- 
ταύταις (καὶ περὶ τῶν ἰδίων) Ὗ΄. 51. Δ. (δίων το} οἰχδίων εἷ. Δ.) -- 14 χώμοϑα 

Λ τ, ρο 8, ν. δι. 3 -- 15. δ᾽ ὀνομάζομεν ΜΙΘΉΪΟΥ ργαοῖ, Ρ. Χ --- αὐτοὺς ΓΛ μγ. 

(του. ἢ) Π -- 8 9.. 18 γιγνομενων ΓΟ μχ., σοῦτ. ταῦ, ---ὀ 19. (τόν) λόγον ς -- 

χρομένους Γ μγ., σΟΥΤ. 3 --- 10. 28 δὲ Γ .-- κατὰ 46], (Ὁ. Υ], μ. 516, κθα οἵ. 

8000 1874 ΝΔΌΘΥ Ρ. 09 --- 2. τοὺς ὁπι. Μ. ΑἸὰ. 81. ΔΑ. -- καὶ γάρ (διὰ) τούτων 

ΒΙΏ80}). ΝΥ, ς --- 8. εὐδαιμονεστάτας: εξ. ς ὁχ σογτ. Γι, - ὶ 11. 1 ταίρεμου ΓΡΥ., 

γαρί τεμοῦ (ΟΥΓ. 3. -- ὃ εἰχότως: εἰχ ἰῃ γ885. Δ, -- 8.13, 12 προαποδείξαιμι εἱ. Ὁ. 

-τ 1Ὁ πολιτειῶν] ἄλλων Β8. δὰ ΑΥ̓ΘΟΡ. Ρ. 168 --- ἐστι Λ ψτ, ν δύ. 1 -- 8 18.. 19 συμ- 
βουλευϑεῖσι ΛΠ οἀά. --. Ἐξὶ 14, 90 ὑποϑέμενος ἄρχομαι: εἷ. Α. --- 28 ἀνομίους δίοῦ.: Μ 
-- 8. 1. 25 δημοχρατία Λ ρμγτ., τ δή. 1 --- μετέχουσι οἱ ζητοῦσι ΛΠ οἀα. --- 1 τοῦτο 

ΛΠ ς- Β. Β5. --- παρὰ ταῖς 5ίον.: Α το μηδέτερος 8.. --- ἕτερος ἑτέρου μηδὲν 601106. 

ϑί0.: Α -α πλέον: οοπηροηάϊαπ θυ πϑιϊοπΐβ ον δχρ! σαν ΔΛ, --- 4 καὶ τοῖς] καὶ 
0), ΑἸ, ς Β. Β8. ΚΟΙ] ΑἹ μ. 191 --- ταῦτα Λῆς -- ὅ ἐστι Λ -- 8ὶ 16, καὶ μὴν 

δὴ (Α.) 1.. -᾿ 1 μᾶλλον (συμφέρειν) οἱ. ΄. --- ὁμολογήσειαν Β8. Β]. βοα εἴ. 80 ΤΥ 6 
-- 8 διαλήση Π ς δηΐθ Ο, -- 9. ἣ φύρεσθαι εἰ, ΟοὉ. ΥἹ, μ. 816 (0]]. Ρ] αἰ, Οὐοτγα. 
4050 -- γινωσχόμενος ΛΔ ϑδίου. -- Ι0 (τὸ) τοσούτῳ ϑδίο".: Μ, τοσούτῳ (καὶ 

ἡἠδίονα) Ἀ. --- αὑτὴν ΘΧ ἙΟΥΥ, Βέ0ἢ).: Α, --- 8ὶ 17. 18 ἐστὶ οἵ 14 ἐστι ΛΠ εοἀὰ. --- 

15 βολέσεσθαι Π, βουλεύσασθαι ς Β9, δ ΑΥϑορ. ᾿. 195 --- 16 μάλιστα εἷ. 0, -- 

11 παραλλήλας ΛΠ Ν. ΑἸά. 1. --ἰ 18 αὐτάς ιἰ6]. ΒΙ]. βρά εὖ, ΧΠῚ 12. -- χατ᾽ 

γιαυτὸν Κἴ0).: ΝΜ --- 19 γίγνωνται Γ ΡΥ, ΘοΥτ. 1, γίνονται Λ΄ --- αἰσϑεσθϑαι Γ᾽ ἈΓ. 

ΟὟ ΠῚ Τ88. ΒΌΡΓ τ οὐ ἐσ, βρίὶτῖϊ. οἵ δοσθηξ. δα. 2 οἵ. δὰ ΙΧ 4 -- 8 18, 20 κατα- 

δεεστέρως (Ὁ". ΥἿ, μ. 108. - 21] γε Λῆς --- 22 ἔπειτα ἡ ς δία Ο΄, ἔπιτα ἢ -- 

1 πρὸ δὲ Γ ΏΓ.», ΟΥ̓. 3 -α ῶ πρὸσφᾶς αὐτὰς Π --- 3. φϑονήσουσι Β. Βη. --- 4. πράτ- 

τουσιν] προνοοῦσιν ΝΈΟΙ ἢ. 51 -- ᾷβὶ 19. ἔπειτα Λἢ ς δυίο Ὁ. --- ὑστερίζουσι Β. 84. 
-τ ὃ δὲ ς ἀὐίο Ἰ,.. -- θα διαφεροφερομένους Γ᾽ μΥ., φερο μοβίουίουθ Ἰοὺ δ 8. --- 

Ἴ χρόνον Π -- ἃ 80. 1τ0ὸ ἔχουσι Λ οὐά,, ἔχωσι Π γγ., 8. Υ. ΟΟΥΤ, 1 --- βούλοντ᾽ 

δίοθ.: Μ --- 1Ι καὶ τοῦ ἐφ᾽ 85.00.: Μι χαὶ τὸν ἐφ᾽ ϑίοὈ.:; 5. --- ἐφ᾽ ἑαυτῶν ΄. 

51. Α΄ -- χκάλχιστα Π μγ΄... Δ Θχρῦηχ. 1 -- 18 τὰς ἐννοίας (ὁμοίας) εἷ, Ν)., ὁμοίας 
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εἷ. οἰἶδπι Ο. --- ἔχουσι ΓΛ ΠΟΥ, τα. (ν 6188.) ς --- 8ὶ 31. 14. γὰρ ἀε᾽δηὐ. ναί. ἴ,. 
-α 1 προσέχουσι ΛΠ εοὐὰ, -- 8ξι 32. 19 ἐγχυλίοις Γ Ρτ., οτ. ὃ --- καϑ᾽ ἡμέραν 

ἐχάστην (νοϊαΐ οχ 5.00.) Ο. --- ῶ0 ἀλλὰ χκετὰς Π -- περιειλήφασι Π ς -- - Ε21 δύναμις 

δίοῦυ. -- 2 τε Λ -- εἰσί ΛΠ ς ὕο. -- ταῦτα Λῆς -- ἐᾷ 38. 6. τιμῶσιν Δ μγΓ.. 
ν 6Γ83. Ξε ΑἸα. 84. --- διογήσιον Π --Ἐ ΤΠ αὑτοῦ ΓΛΠ -- 8 34. 10 τῶν ἄλλων Β5. 
ΒΙ. 861 οἵ, Κ. ρ. 869, ἀ61. ΝΔΌΘΥ ῥ. 59 -- οἰχτὲ Γρυ,, οἴκοι ΘΟΥΡ, ῶ --- 11 τῶν Π 

Ρ΄., τὸν 8. Ὑ. ΟΟΥΓ. 1 --- 12 πόλιν (τῶν ἁϑηναίων,) ς Β. ΒΚ, -- 18 ἐκπέμψηις Γ ργ.» 

ς ΘΙΓΔΒ. -α ὅτι δὲ ἴ,. (ΘΥΤΟΥΘ) --- ὅδ, 15. ἢ] εἰ Λ ρΥ., σοΥν, 1 --- 10 τυραννούμε- 

νοῖ 5 -α 8 96. 21 ἀρχτετων Π ργ., αἱ ἴῃ ΥΆ8. ΘΟΙΤ, 1 --- 22 ἔστιν ΓΠ ργ.. ν 

χρυ πο, τὸ Δ ρα. --- κατάσιν Γ ρμτ., κατάστασιν ΟΟΥΓ, 3 --- 28 δὲ ΓΛ, Ο. -- 
24 οὕτωι ΓΡΓ., τ ΘΙΆ8. -α ῶ5. ποτε ᾿ς -- Ο26 αὐτὴν ἐ6]. 85. (Δ Ατθορ. Ρ. 413) 
ΡΙΌΡΓΟΥ δ θοθάθηβ αὐτῇ, Βα οἵ, Κὶ. Ρ. 864 --- 8 97. 23. συντομότερος Λ μτ., ΘΟΥΤΤ, 1 -- 

ἃ 938. ἢ ἔχτισε ἡ ἢο. ΒΒ. ΒΙ. --- θα ἀπολεσάντω ἢ μγ., ν (ἃ. 8 --- 8 59. 11 ἐπίστηϑ' 

Γ ρῖ., ὁοΥγ, 2, ἐπίστησϑε Δ ς Πο. --- 12 δι᾽ αὑτὸν Μ, 1.., δι᾽ ἑαυτὸν οἱ. Ν᾽, Ο. 568 

εἴ, ΒΕ. δ Αὐϑορ. μΡ. 129 --- τιμῆς ομι. Ὁ. --- 18 ἀξιωϑείη εἰ. ΄, (ἀρχῆς) ἀξιωϑείη 
Ο, -- 8ὶ 30. 15 ϑέλοιμεν σοι α,., ἐθέλοιμεν Ο΄. ᾿ϑέλοιμεν Β8. 5ᾳ., ϑέλομεν ΝΑΘΓ εἴς 

ΧΙ 45 --- 1 πραγμάτων! ἀρετῶν Α., πράξεων οἱ, ἴ,. --- 11 μὲν μετεχούσας μηδαμῶς 
ς οχς, ἴ.. - μεγάλλων Π -- 20 τεφηγοῦμαι Π --- ἐκείνοις οτη. Ὗ. -- 831. 

1 αὑτῶν ὁἑοοὐά. --- 8 85, 28 καλῶς) δικαίως Οοῦὺ. 1, Ρ. δ16 (οἵ, ΧΙΣ 391), 

56} οὔ 5000 1814. 00}. ΧΧ δ1, ΧΧΙῚ 1234. 188, 181 -- ῶ9 ἐπεμελήϑη Λ ρΓ., ν 8ὶ ν, 

αὐἰά, 2 --- 2. αἰστε Γ ̓ Υ., ὥστε ἰπΐ. ΒΟΥ. ΟΟΥΤ, - 8 χρημάτων ἀποχοπὰς ΝΆΡΘΥ ᾿. 84 

561 οἵ, Ζ4 600 1880 μ. 197 -- Ομιδεμίαν Π -- 8 88, 4. δὲ] τε ΕἌΠΙΥ μ. 8417 ρῥγοῦὺ. 

ΕὙΟΙθΟΥμ  -Οοθδι Υ ᾿. 508, 8604, οἵ, ΧΠῚ 158, ΧΙΧΣΧ 282, ΧΧΙ 212 -- ἐλάδος Π -- 

θ ἅπαντα Λῆς -- 1 δ δὲ Γ --- ἀναβάλλεσθαι ς δηΐο Ὁ. -- ἠδυνάμην οοὐά. ο64. 
-- 8. ἐγχχλημάτων Π -- διαλαττόμενος Γ μγτ. (οοτῖ. 3) Δ --α διοικούντων ΝΌΘΥ 

μ. 84 50 οἵ. σοῦ 1880 μ. 191 --- 9. {τοῦ βασιλέως Ν᾽, 8. Δ. --- διηλαγμένου ἢ -- 

ἃ 84, 12 γὰρ] καὶ ἴ,. -- 18 μαχρῷ μείξω οἱ. (, Πρ. 868 οἵ, διν. Εἰ ν. 8 --- 14 ζητοτσιν 

Λ με, υ ἴ τα8, σΟΥ. Ε - 8 85. 10 ἕν οὁπι. ς δηΐθ 1.. --- 18 οὐδ᾽ ἕνα Β5. -- 
πώποτε Γ᾽ -- 20 δεδωχέναι Μ, -- 8 80, ὃ μάλιστα Λῆ ς -.-- ταῦτα Λῆ ς -- 

ἐξαμαρτάνουσι ΛΠ οἀ(. --- 317 πολλοὺς τῶν {τὲ (οη. ἤδη) οἱ, . (γν6] ἀπολομένους) 

- 98 ὥστε ς -- ἃ 81. 830 ὅτι) ὡς ς --- 1 ἄλλοθεν πέποθϑεν Π -- 4 γινώσχων Λ -- 

5 ἐπιτηδεύμασι ΛΠ οὐ α, --- 6 ὁρῶσι ΛΠ οὐά. -- ἃ 88, 8 ὅσῳ] σωι Γ μζ΄, σοΥτ. 2 -- 
ἔχουσι ΛΠ οὐά. -- 9. αὑτοὺς ΓΙΛΠΊ, -.-- 10 παρέχουσι ΓΛΗῆς -- 8 839. 11 δὲ 

ΛΠς δῖε 1. --- 14. ἤμελλον Β5, ΒΙ]. -- τῶν πολλῶν (Λ.) 1. Ο. ΕΠ  μ. 845. ἡ. 

(ἰδὲ ΤΓῸῸΥ 16. ΒΟΥ Π}}8. τῶν τυχόντων οἵ, 6ρ. ΥἹ 7), βορὰ οἵ, ΧΙ 40 δέν. ΠΙ μ. 400 -- 

ἃ 40. 158 κατεγίνωσχον Γ ᾿γτ. (γ ἴὰ ν. ἁὐἀ. 1 ΛΠ -- ἸΠ λυποῦσι ΛΠ ΜΝ. ΑἸὰ. 1. 

5. λυπῶσι ᾽, δῖ, Α. -- Ὁ παρέχωσιν οἱ ἐξαμαρτάνωσιν Ἧ, 8... -- 8ἐἐ 41. 

- τοὺ τόπους Γ ρτ., οοΥτ. 1 -α 43, 97 ταπεινωτέρας Γ μι. (δι.), σοΥΥ. τϑά. -- 

0 τὴν αὑτῶν φύσιν Ν΄. Β], -- 81 δὲ Γ -- ἐὶ 48, 3 ἐπιτηδεύμασι ΛΠ οἀὰ. «--- 

4 ὅτι τοῖς Π --- ἀνδρίας οα4. οχο, ἈΝ᾽, --- θ᾿ καὶ {τὴν) σωφροσύνην (εἴ, Λ ΠῚ Β8. ΒΙ. 
5Βοὰ οἵ, )ὧὰ ΝΠΠ8Ὶ -- 9. (καὶ μέγισται) καὶ μεγίστων ς δηΐθ ],. -- 8ὶ 44, τούτων 

ἕνεχα (6]. 1.., τούτων ἔνεχα νὲ] ταῦτα διανοηθεὶς (ο᾽οηάδιη 6586. ρμυΐ. Οι -- 

12 ταῖς δι ταῖς 46]. 1,. --- ἀνδραγαϑείαν Π -- γινομέναις ΜΝ 1,. (1π ἰοχίῃ) ΞξΞ γι- 

γνομέναις (ἰς, γενομέναις ΑἸά., γινομένας Ν΄, 81, Α΄, γιγνομένας ἱ,. μ. 14. -- 15 δὲ Γ -- 

8 40. 21] {πάντα) ταῦτα ς δι|8 Ο, -- 47. 3 διαγνωκότες Π --- 8. ἐστιν Γρτ., ν ἰαἱ. 

50 ὙΠ, ἀοίοθυβ, --- 4 διαμένουσι ΜΙ. ΑἸ]. 1... διαμενοῦσι Ν᾽. 51, Α. Ο, -- ἃ 48. 8 δεῖν. 



ΑΡΡΕΝΌΙΣ ΟΕΒΙΤΊΟᾺΑ (ον. ΧΠΠ). 198 

Ῥοβί ὑμῶν ἰπϑογ, Νὴ, ρμοβὲ φημὶ δὴ ἰθβεν. Ο. --- 10. ταύτῃ κακῶς σχεῖν Ὧο. -- 

ἢ 49. 16 αὐτοὺς οἴχους Π ρμΥ., αὖ Θχρυηχ. 1 -- χέχτησθε ΛΠ ΜΝ. ΑΙα. -- 
11 γίνεσθα: ς ἀπίθ Ὁ. -- 8 ὅθ. 18 γινώσκοντες ΛΠ -- 21 ἡγεῖσθαι Π -- 22 δὲ 

ΓΒ. (ποὰ 0.) ---- 24. (ἐν χλήρῳ γὰρ) ἐν καιρῷ δίο).: Μ, {ἐν χλήρῳ εἰ ἐν καιρῷ 

5ίου. ΓΑ -- γίγνεται Βίοθ. ΜᾺ -- 8. 1. 2 αὐτοὺς ΛῬτ, (σοττ, 8) Π .--α παράσχουσιν 

Π ρῖ. ὦ 8.0.1 -- 8. πλεῖστα] μάλιστα οἱ. Β]. 001]. ὶ 45, 56 οἵ, Ηὰςσ {8400} 1880 

Ρ. 189 - 4 μηδὲ ἡ ς -- ὃ παρεστᾶναι Λ --- Π βουλεύσαισϑε ς ὅχο. 51. Α. --- περὶ 

ξαυτῶν οἷ. Ὗ. -- ἃ8ὶ δ8. ἀποχρύπτεσϑα: Π -- 9 χεχρυμένα Π --- ἐστι ΛΠ ρὐά. -- 

10 γίνεσϑα: ς δηίο (᾽, --- ζητεῖντε Π ----Ἡ 18 ἐμὲ βούλεσθε λανθάνειν ΟΟἸ]ος, 0. --- 

λανειν Π μτ., ϑάν 5. νὶ ΡΥ, --  ὅ8. 14. χατασιωπᾶτε σοὐιὶ. ς Β. ΒΒ. --- 1ὃ ἐξελέχετε 
ΛΠ γυ, γΥ.8.ν.1 --- 11 (δὲν νομίζετε ς ὁχο. ἁ. Ο, --- ἄν Β5. ΒΙ]. --- 19 ποιοῦσι 

Π οαϊ. -- 8 δέ. 20 ποιεῖσθαι Γ ρτ., ὁοτι. 3. --- ανεῖτ Γ ΡΓ., ἄνευ σοτῖ, 3. -- 
2] συνστάσεις Γ ΗΓ... ν ΟΥΔΒ, --- 99. χινδυνβύουσι ΛΠ -- 238 ἐν αἷς Π --- 24 γίγνεσθαι 

Ο. -- ὡἢ βεβαιωτάτην Π -- ἃ δῦ. 2. ἰδότες Π μγ., ΘΟΥΤ. 1 --τ ἐστιν Γ ΡΥ.) ν ΘΓΆΒ. Ξε 
ΛΠ εὐὰ. --- 3. πόλις Π --- γίνεσϑαι Π --- 4 νομίζεται ΒίοὈ.: Α -- τοῦ] τοὺς διίοῦ.: 

ΡῬΓ.. ΘΟΥΙ. -’ χαλεποὺς δίοῦ.:  ρῖ., ὡς ΒυρΓα οὺς ΟΟΥΤ.1 -- 1 ἄρχην Λ ρΡγΥ., 

ΘΟΥΤ. 4. ἄρχειν 0π|. δῖ0).: 8 -- βὶ ὅθ. 11 ἔϑεσι Β. ΒΚ, -- 8 τοῖς ἄλλοις οἴη. 5 

δηΐο Ο, -- 8ὶ δ7. 11 παίδευσιν ταύτης τῆς ἀρχῆς εἷ. ΄. -- ἐϑίζετ᾽ Β. 5ᾳ. -- 

18 μάϑωσι ΛΠ εὐά, --- ἄλλων ΗοεΠοἷπ 1814. Ρ. 18 --- 20 κχκινδυνεύσουσι ΛΠ οἀὰ. 
- 05. 91] καὶ βεβαιότατον τοῖς παισὶ ΒΒ, Β]. εἵ, Κα. Ρ. 371. 5ε οἷ, γμγαρίδί. ο, 11] --Ὁ 

παισὶν Δ --- ἃ 9. 4 ζηλοῦται σογμΡατίβ. -- πλεῖον 5δΆ1ο).; ἡ ρτ., οὐτγ. 3 -- 

ὃ {τῆς) τοιαύτης δίο!).: 5. ΤΥ, --τ 1 ὠφελεῖν (ἀ6]οηα. μΡυΐ, ΠΟΌΤΘΟ ρα οἵ, ΧΥΤΙ 81 

--- ὃ ἀτυχέστερον 5ῖἴο!».: Τὰ, --- 9. τετύχηχε ΛΠ (Βδίο!».) οαἀα, -- ἡγεῖσθαι Π ᾿γ,, 

ε 5.7.1 ---  θ0. 11 (καὶ) ἐξισοῦσϑε 5ί0}).: 5. οἵ. ΕἼΠΥ Ρ. 331 --- προέχουσι Λῆ-ς ἢ. 

-- 12 καὶ ὁ] καὶ ἀ6], Β8. (Δἀ ΑὙΙΘΟΡ. μ. 399) ΒΤ. Ῥτόρίεν. ἰδία πὶ 16 Υ ἸΒΒΙ ΠῚ ΠῚ --- 
18 τυγχάνηται Γ μγ᾿., ἴῃ. Βου Ὁ. σΟΥ ,, τυγχάνοιτε Π --- οἷα περὶ] οἷα εἰ, Ὑ΄., οἷά περ 

{περὶ ΒΙ. ἔπι δίξοι. μ. 49, 566 οἵ, δὰ ΥἹ 46 --- 801. 16 ὀργίζεσθε ππη δνδηϊά τη 

ἴπ δίοθ.: Α --- περὶ ὧν] ὧν περ οἷ, ἯὟ. -- 18 οἷα ΛΠ ̓ς, οἷά {περ) οἱ. Ν᾽, Βοὰ οἵ, δὰ 

ΥΙ 8ὺ -- 8 ΘΟ. 8 οἴησϑε Ο, -- 4 γίνεσθαι ἡ ς δηΐθ Ο᾽, γίνεσϑε Π -- ἃ 68. 

δ ταῦτα Π -- ποίειτε Γ ρῖ., ΠΟΥ. ῶ -- 8. ηὐξαμένην Π᾿ ῥγ., ἢ 8018 ἃ (ΟΥΓ, 1 --ο 
 θ4. 11 ἔξεστιν ἢ --- ταλαιπορηϑεῖσιν Π͵ 

οΥ, ΧΠΠ. 

Εὐαγόρου ἐγκώμιον ᾿πδογ, ΒΆ51}. 1 γ΄. (ἀπηοῖ.} 51, Α., Εὐαγόρου ἐγκώμιον ἢ 

Εὐχγόρας ἰηβοτ. 1. (Δ, 0. -- δ 1, 1ὁ καὶ τῷ] τῷ ἀ6]. Β5. 81 Αὐϑορ. ᾿. 394 --- 16 μουσι- 

κῆς ΜΝοΙΙΝ δ Ῥάπορ, ὃ 158 (ς, 42). Βοὰ οἵ, ΟἿ, δὰ ἴσος ὅθ, δ Ἰος, --- 117 λείποντα 

Λς -- μηδεμίαν εἰ. Δ΄. ῥτορίογ [ἰαίαπι --- ἃ 3, 18 τελευτηχόσιν Γ ργ., τε αὐά. 2, 

ν ΧΡ Χ. ὃ (2) ξξεὶ ΘΛ ράὰ. --- 19 γινομένων Θ᾽ --- 1 ἕξειν εἰ. Ὗ. -- 8 8. 8 πᾶν 

ΝΑΌΘΥ μ. ὃ8 -- 8 4. 9 δυνάμεις τὰς] τὰς οἴῃ. ς (βρ οἵ, Βακ ϊ. 1. 0.) -- 10 αὐτῶν 

Γ, αὐτῶν ΘΛ εΕ (Δυὸ 0.) -- ἐντιμωτέρους ΒΑ51}. 1 8(. Δ. - κατίστησαν ΑἸ, --- 

ξ ὅ, 18 οὖν οἴη. ΜΝ. .- 14 ἵνα Θὴς -- τῶν παλαιῶν Ὗ. Α.1. -- 11 ὧν 66]. 
ΝΆΌΘΥ Ρ. θ8 -- 18 παράσχωσιν Γ μγ., ν Θχριιποί. τ ΘΛ ς -- 8ξ Θ. 19 καὶ τοὺς] 
τοὺς Μ, ΑἸ4.. τούς τ΄ Βγαραοι, Ν᾽. 81. Δ,.1,, (ΟἸιατίτβ κ«αἴηαιιθ. δηίθ8“) --- 90 ὑπερ- 

βάλῃ οἷ. ΒΙ. γγοῦ. ΝΆΌΘΥ Ρ. 68 -- ὩΪΙ δὲ Θ -- 834. ἢ [τούτους] Β. βοᾷ οἵ. ΥἹ 40, 
ΧΧ 118, ἢ τοὺς Οοὐ. ΝΙ, Ρ. 101 οἱ 810 ΝΆΡΘΥ ᾿. 19 866 οἵ, Εγο ΠΟ β  -ΟΘΌΔΕΘΓ 
Ρ. 402,3 --τ 1 τυγχάνουσιν (ἀποδέχεσθαι) ς -- ΟΡἔᾷ 7, βουλευταῖον Θ --- τοὺς νοῦν 

ἔχοντας 0Π|. ΟἸἸΔΙΪΠῈ8 --- 5 δὲ ΘΑ ς-ς -- ὃ τε (καὶ 6, --- 4 γινομένας Λ ς δηΐδ (. - 

8. 10 πώποτε ΘΛ ς -- ἐπεχείρησεν Γ ΡΓ., ν Θχρυποί, -- Θὴς ἢο. -- 9. 

Ὀτοταρι ᾿Βοσγδιῖβ Οροσὰ 1. 1ὃ 
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18 τε Θ -οεὀ (ἔστι) ποιῆσαι ς ἢο. -- 14 βουληθῶσιν Γ ρΥ., ν ΘΧρυποί. τΞ ΘΛ οαή, 
6χο. βομῃ.35 -- ΙἸῸ πᾶσιν τοῖς εἴδεσιν Γ ργ., ν αἰτοθίᾳ 6. Θχραποὶ. τὸ ΘᾺ οὐ. -- 
8 10. 11 ἔξεστι ΘΛ οηἀ. --- 19 ἐστι ΘΛ οἐἰά, -.- 20 δὲ Θὴς ὁχο 8... Α. -- 
21] ἔχει] ἐπάγβι οἱ. Καὶ] ΑἹ Ρ. 51 υ. 3 --- ὥστε Γ᾽ -- 98 φυχαγωγοῦσιν Γ ρμτ., ν 

δ͵ΙΆ5. Ξε ΘΛ οὐὰ, -- 8 13, 10 αὐτὸν Γι οοτν. Β. 86. -- 8ὶ 18.» 11 δὲ ΘΑ ς οχο. 
85..1. το 18 δὲ ΘΑς -- 14. γεγόνασιν Γ ΡΓ., ν ΘΧρηποί. -αΘὰς ἢο. -- ἐ 14. 

10 ξλλησιν Γ ΡΥ, ν Θχραποί, τε ΘᾺ οἀὰ. --- 18 Γκετεύσοντες ΝΑΠΘΥ Ρ. 60 βοᾷ οἵ. 

οι. δὰ ἴου. -- 8 1ὅ, 30. καὶ τυχόντες (ἀπάντων) ΑἸά. 2 8511. 1 8.1. Δ... -- 

22 τε] μὲν ΑἸα, 9 85... 4.1. Ο. Β. -- 34 δὲ] τε Β]. βορὰ οἵ, δὰ δηϊθοθάδῃηβ τὰ -- 

μετήλλαξεν Γ Ῥγ., ν Θχρυμποί. τὸ ΘᾺ οὐ. -- 8 106, 217 δὲ ς οχο. δι. Α. -.- 

ῷ συνῴχησεν Γ μΓ., ν ΘΧΡΕ Ποῖ, --α ΘΛ ρα. ὄχὸ. ἢ η. ὃ --- 8 φασὶν Γ μή. ν Θχρυποί. τε 

ΘΛ οὐά. -- ἀσϑῆναι: ἰοᾶᾷ δά 50. ἴῃ ΒΆΌΒΟΓ, σοττ, Γ,, ἀϑῆναι Θ -- ἐ 17. 4. δὲ 

Θλε (οτο. δι, Α.) Β. -- δ. ἔλεγον Γ ρτ,., χ 8. ν. δὶ. ῶ --- τῆς αὐτῶν Γ ΘΛ  -- 
θ ταῖς αὐτῶν ΓΛ ΜΝ. ΑἸὰ. --- πόλεσιν Γ ργ. ΛΔ, ν Θχραποί. ἴῃ Γ τ Θ Θά. --- ἐπρώτευσαν: 
ἐπ ἰῃ Τα. Δ, -- οὐδὲ ΘΑς --- 8 γινομένης ς οχο. Ὗ. Ο, --- ξὶ 18.. 10 ἡἠρίστευσεν 

ΓΡτ.. ν δχρυποῖ. ξξι ΘΛ ρα. οχς. δο]η.5. --τ 14. κατέλιπε ΘΛ ς ἢ. -- ᾷ 19. 
106 ἐστιν Γ ρτ. Δι ν Θχριποῖ, ἰη Γτ-ε Θ ς Β. ΒΒ, --- 18 δὲ ΘΛ ςΒ. --- 19 δυναστείας: 
στείας ἴῃ τὰβ. ἰοτ 1. Π{{. οοττ. ΓΙ το 20 ἔσχεν Γ ῥΓ., ν Θχριποῖ. τὸ ΘΛ οαά. -- 
ἢ 30. γινόμενος ς ὁχο. . Ο. -- 298. ἀσφαλέστατα ϑέσθαι νο}] ἀσφαλῶς καταστῆσαι 

εἰ, Ο. -- αὐτὸν ΓΛ - ὁχο. Ὗ.1,. Ὁ, --τ 24. ἐξεβαρβάρωσεν Γ ὈΥ., ν Θχραποί, τξε Λ 

οὐκ. οχο. βδομπ.5, ἐξεμαρμάρωσε Θ᾽ -- ἃ 91, 96 γίνεται ΘΛ ς ἀπίο Ο, -- ἃ κατὰ 

Θὴς Ρο. -- 2 πᾶσιν Γ ρμτ., ν ἐχρῃποί, - ΘᾺ οὐ. -- 5. δὲ Θὴς ἢο. - ὶ 33, 
Ἵ ἔσχεν Γ Γ. ν ΘΧΡυΠοῖ, -- ΘΛ οὐᾶ. -- 8 ἐστὶ ΘΛ-ς ο. --ὀ Ι0 ῥώμης τοὺς 

{(ϑεασαμένους τοὺς) ἀγῶνας Β]. -- 8 38, 12) ἀνδρία οὐ. ὁχο. Α΄. Βομη.5, Βρά εἴ 

8 ΤΥ 91 --- 18 ταῦτα ΘΑς -- οὐδέθλς -- 8 34. 15 ὥστε ΘΛ ς ὁχο. δι. Α. -- 
1Χ8 δέ ΘᾺ ς οχο. 8ι. Α. -- ἀποβλέψειαν ΒΕ. Β]. ϑόιη. βορὰ οὖ, δὰ ΤΥ̓ 8 --- 30 αὐτοῖς 

ΓΛ ΑἸΙὰ. 8ι.Δ.0. -- βὶ 3ὅ.. 28 δαίμων: αι ἰῃ τϑ. Γι --- λήφψηται οἱ, Ὗ, (Δυποί.) 

-- ὥστε Θ -- 34 διὰ Θ -- ᾷξΔ 30. 1 δὲ ἴ,. Ος, οἴῃ. ΑἸά. -- τ θ -- 2 δηΐθ 
εὐαγόραν αἸἰαᾳϊὰ ἀδοβ86. (εἰς ταῦτα) εἷ. ( Α, --- 38 ἀπέχτεινε ΘΛ δά. δχεο. 

ΞΟΠ η.35 τα 4 ἐκ ποδῶν Λ ΒΑ511. 1 Ὑ. ἃ. Ο. -- 8ὶ 317, ὃ σόλου Θ᾽ -- 6 ἔσχε Λ οἀά. 
-- 1 ἐχπέσωσι οοὐά. οἀ4, οχο, Βοῃη.5. -- 8 δὲ ΘΛεΕ --- 8 358.. 11 αὐτοῦ Γ με., 
(οοΥτ. 3) Δ --α ὑπερεῖδεν Γ ρτ., ν Θχριπεῖ. τε ΘΛ ς ἢο. --- 19 τοὺς εὑσεβεῖς, βουλο- 

μένους ἀμύνεσθαι Λ. [,. 864 εἴ, Ο, δά Ἰορ. -- 14 ὡς οἱ πλεῖστον λέγουσι εἰ, . 

(ΡτῸΡ. 8) - 15. πεντήχοντας ΛΔ ᾿Γ., ς ΟΥα8, -- 8 59. 16 μάλιστα Θ -- 17 εἶχεν 

Γρτ., ν ὀχριιησί. το ΘΛ ρἀὰ. --- ϑεωρήσειε Θ ς 0, --- 20 ἀποστεναι Γ ρτ., ἡ ἴῃ 

ΓΆΒ. (ει 2) ΟΟΥΤ. 3 --- ῶ1] δὲ ΘΛ -ς -- 22. συμβησόμετον Λ ΡΥ. ν ἴῃ ΓΒ. ΟΟΥΤ, 1 -α 
ἃ 80. 98 δὲ ΘΛς- οχο. δῖ. Α. --- 1 σῶμα ΓΛ-ΕΡ Β. ΒΞ. --- ῶ ἐν ἀσφαλεῖ (Ὁ. ΝΙ, 

Ρ. 8385 8βθα οἵ, βόῃη. δὰ Ἰοὺ. --- αὐτῷ ΓΛ ς Β, Β5. --- 8 εὐϑδὺς ἀοΙθπάτ πη 6486 μαΐ. 

Ο,, 8564 οἵ, δοΠη. δα Ἰος, --- εἶχεν Γ ῃΓ., ν ὀχρυποῖ. τὸ ΘΛ οἀά. --- ταύτης ἀ6]6ηὰ. 

Υγ0] αὑτὸς τῆς νυχτὸς 501] 6 π4. οἱ. δίν. ΠΥ μ. 871 (011, ΥἹ 18, ὙΠῚ θὅ --- 4 προσ- 
ἐβαλλε Β58. Β]. --- ὶ 81. 8. τοὺς τῶν] τοὺς ὁπι. ςΞ Δηΐα Οὐ, -- ἄλλων] πολιτῶν νοὶ 
πολλῶν εἷ. Ὑ, -- Ἰ δε᾽ αὐτῷ Λ -- ὃ δὲ ΘΛ ΝΜ. ΑΙὰ.}. Ο. -- ᾷὶ 88, 10 καὶ μετ᾽ 

ὀλίγων πρὸς ἅπαντας τοὺς ἐχϑρούς ἀ6]. Κι Ρ. 866 βΒοὰ οἵ, ΒΟΟΚ Ρ. 40 -- [1 τοὺς 
ὀχϑροὺς (ΡΤΟΡΙΘΙ ΒΘ 6 η5 τοὺς τ᾽ ἐχϑροὺς) 46]. ΒΑΡ (ἅρ. ΒΒ. δὲ δρὶβί. οτίξ. μ. 

124) ΒΕ. βῆ. Β]. ΒΟΟΚ ῥ. 40: δόρτθ ἴδοι (ἰδϑί ἀδγδίαγ, οὰπὶ ὁρροβίίο μόνος 
πρὸς πολλούς Βο]ππηοίο ποίῖΐο πυμηθῦὶ Βα 511, δα νϑυβατίογαμῃ γόσὸ τ} ἰ π0 

Πῖς βἰρηϊορίαν --- ἑλὼν ἯὟ. 54. οχο, Β8. ΒΙ. (ὟὟ. οἷ. Θδπι ἐλεῖν {τε}} -- χαὶ τοὺς] 

καὶ (6], Καὶ. Ρ. 866 --- 19 ἐβόησεν Γ ργ., ἰηΐ. βογῖθ. ΘΟΥΤΓ. -- 8 88, 15. ἐκ τούτων (γ᾽) 
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ΝΆΒΡΟΓ Ρ. 68 εἴ, δὰ ΧΙῊΥ 8 --- τὸ τε οοὐᾷ. ς Β. ΒΒ. -- 8 84, 18 τεὲν Γ .--. 
28. περὶ τούτων οἱ. (. 5ρᾷ οἵ, Βοιη. δα Ιου. -- 85, 23. οὕτωι Γ --- 8 ἀρχὴν τοιαύτην 

50. 6 πα. ν6}] ταύτην μοκὲ ὥσπερ ἐχεῖνος ἙοΟἸ απ. μας. ΕἸπιοΐβοη (οἴ, 1...) -- 

4 παισὶν Γ ῥτ,, ν ΘΧρμποῖ, παῖ ΘΛ ρἀἀ. -- αὐτοῦ υἱ νἱά. Γ᾽ -- 86, ὃ μάλιστα 
Θλὴς -- ὃ ἂς] ὡς 8ι, --- 1 αὐτῶν Γ, αὑτῶν Θ ς μηἴα (, -..- 8 καινὰ δι. ἡ, -- 

9. οὕτω: Γ -- 8 37. 12 γε Θὴς -- 18 μῆδον ΜΝ. μήϑους Β, 506 εἴ, ϑαῦρμο {0}. 

Ρ. θ5. (0]}. αὶ 64, ΥΠ|Ι 68, ΧΧΙ ῸΒ --- πέρσας Θ -- 117 αὑτοῦ Β5, ὅοῃπ. Β]. -- 

β 38. 18 ἔπειτα Θὴς -- 20 ἐπεχείρησβ ΘΛ-ε Β. ΒΒ. -- ῶ1 δὲ ΘΛς ἢο. “-- 
22 ἀπώλεσε ΘᾺ 6 ε|. οχο. δοῃη,3 -- 8 89, 20 φϑόνον: ϑόνον ἴῃ ΤΆ8. ΠΟΤ. Θ᾽ -- 

1 οὗτε.. οὔτε... 3 οὐδὲ ΘΛ ς -- Ο4 ἐπιστήσας ΠΟῦγΘΘ βορὰ οἷ. δέγ, ΠῚ ῥ. 88. --- 

3. ἐτυράννευσε 0. -- 2 οὕτωι Γ΄ -- ἃ 40. 8 διήνεγχε ΘΛ οἰ(. οχο. δ. η.2. -- 

12 ἢ ῥήτωρ νοὶεῦ αἰ οββοῖηα δ λόγων εὑρετής ((0]1].ὄ ΧΧ 109, 144) (16]..1., (, ΘοῦτοΘ 

ΒΙ.: ἱπίθ! χὰ. νότὸ (ἐππὶ 85.) λόγων βὑρετής (46 ἰδίου οἶβ, 4} τονογὰ ἱπνδηία 

6 Πποτουπι Υἱϊα οἱ ἴα σἐἴβ. ρου ρογναμανογαηΐ τα ὶ 41. 16 χατεορϑοῦν Λ -- 

19 παρασκευάσειε Θ ἡ ς ΒΚ. ΒΒ. -- καλῶς] ὁμοίως (δχ [2) οἱ, ΒΒ. ΒΙ]. --- αὐτῷ Λς Β,, 
ὁοτγ. ΒΒ. δὰ Αὐθορ. Ρ. 920 --- 230 ϑαυμάζων Γ ρτ., ν ἴῃ ΤΆ. ΟΟΥΤ, ὦ -- δὲ ΘΑς 

6Χο, δι, Α. --- 21 ταύτης] τῆς ψυχῆς εἷ. ΕΤΟΒ ΘΓ οΥ- ΟΘΌΔΕΘΙ μ᾿. 461] --- τυγχάνουσι 

Λ οὐά. -- ὶ 43. 28 τῶν παρόντων εἰ, Β], --- 24. ἀργίαις Θ᾽ ρῥγ., ἀργείαις σοΥγ, 1 -τ 

Ι ἐγίνωσχεν ἡ ς δηΐο 0. -- 8 οὔτε... 4 οὔτε ΘΛὴς -- 8 48. 5 δὲ ἧς οχο. 8ι, Δ. 
- αὑτὸν Β5. ϑοῃη. Β]. -- ὃ τῶν χαϑ' ἑχάστην ἡμέραν εἱ, Ὗ. -- ὃ. τοῖς ὑπ᾽ Θ ργ., 
οοττ. ἔ - ὃ 4. 18 (δμιλούντων ἑταίρων) χρωμένων Μ, ΑἸὰ., ἑταίρων ἈΝ. Α. (ὁμιλοῦν- 

τῶν οἱ. Ὑ. ἴῃ σαϑι15.), δμιλούντων ξταίρων δὲ, (οοτῖ, ΕἸπἀοίβοη [,. 54.) το περιγινόμενος 

Θ -- 14 μετώπου (Ὁ). ΝῚ, ν. 015. 564 οὖ, Βόιη, δὰ ἰοὺ. --- 1 οὐδὲ Θῆς -- δια- 
χειμένους Θ ρΓ., οοτῇ. 1 -- ἃ 4. 11 δι᾽ αὐτὸν Γ, δι᾽ αὐτὸν ΘΛΞΕ δπίθ Α. --- 9 5ὲ 

Θ᾽ -- δουλούμενος 5ο)).; 5. -᾿ 20 πολλοῖς ὁοοὐ. δίον.: Μ] πολὺ 5ῖ0.: 8, πολὺς 

5100.: Α - τῷ πολὺ] τὸ πολὺ Γ ῬΥ., ΘΟΟΥΓ, 1 --τ ὑπερβάλλειν: λλ (γ6] Δ) ὀΧΘΒΠ ΠΣ 
ἴῃ Θ -- 92 ῥχστώνας: ὧν ΘΧΟΒ. ἴη Θ᾽ -- μαχρᾶς δῖοθ.; δ Ὰ (πὸπ 8) -- 1 ὑπολει- 

πόμενος: πό οχρκ. ἰη Θ -- 8 46. ὧν] ὃν Θ᾽ ργ., ὁοΥγ, 1 -- 2 πολιτίας Γ᾽ ρΥ., ΟΟΥΓ, 3 
-- 8 δημωτιχὸς Θ -- 4. τοὺς οἴ. ς -- 8 47. 1 ἐχβαρβαρωμένην Δ ρῥγΥ.. βε 8. ν΄ 

διά. 1 -- 8 τῶν οἵη. 5 (θχο. 1, Ο.) Ββ8. δόμη. Β]., 5οά οὗ δὰ 1ΠΠ 29. δρμροῃά.: 

ΟΡΡοβίζατη οδὲ τοὺς ἔλληνας -- 9 οὔτε Θὴς οχὸ 81. . -- 10 διώρϑωσε ΘΛ 
οὐ. οχο, δομη.Σ.-.-. 12 ἐναπηυγάσατο Θ -- 13 μηδὲ μιᾶς Θ Λ, εἷ. Οϑομη. 5οα οἵ. 

Κδυοοηβίοίη 1860 μ. 142 --- ὶ 45, 18 τε Θ -- ΤἸ δὲ ΘΛ ς -- ὥστε ΘΛ ς δηίο 81. --- 
18 μὴ (οὐ) ΝΔΌΘΥ ρ. 8. 601], ΥΠῚ 41, ΧΥ ΓΙ 18 -- ἀτὰν ΓΥ,, ὁ ἴῃ ΓΤΆ8. ΟΟΥΥ, 3. --ο 

ἢ 10. 71 ὅλον (6]. Βα. δ ΑΥ̓ΘΟΡ. Ρ. 145 -α- 92. προήγαγε ΘΛΑς ἢο. -- 94. ὡμότητα 

πὖ νὶ ἃ, ΔΛ ρτ., ὁοΥτ, 1 --- ἃ ὅθ. 3. δόξουσι ΘΛ 66. --- 4. κτήμασιν, ἐπιτηδεύμασιν Γ 
ΡΥ. ν υἰτοθίαι8. ΘΓα5. τε ΘᾺ οἀὰ. --- ὅ. σφείσιν Γ ρτ., ὁοΥΓ, τα, --- 8 προσομο- 

λογήσειε Θ. ὁμολογήσειεν 5 δῃηΐο ( --- ὶ δ]. 10 αὑτῶν Β5. ϑόῃη. Β]. --- 19 νομι- 

μωτέραν] χοινοτέραν οἱ. Β]. --- βασιλείαν: βασιλ ἴῃ τ8. Θ᾽ -- ξ ὅ3, 14 κόνον δὲ 

Θ᾽ μζγ., ὁογγ 1 - 10 ἦλθε ΘΛ, οἀά. ὁχς. 86 ῃπ.3. -- παρ᾽ ἐκείνου ς ὁχο. Ν΄. Ο,, 
παρ᾽ ἐκείνῳ Ἧ. -- ἸΤ τάχιστα ΘΛ ς ὁχο. 58:. Δ. -- ΊΒ χκατωρϑωχὼς: ὧρ ἴῃ Γἂβ. 

Θ, -- 8ἐ ὅδ. 20 ἄφειξιν Γ ῬΓ., σΟΙΤ. 2 --- πλεῖστα ΘΛ Φ Β,. -- 22 τοὺς οπι. Μ. 

ΑΙ. ἢ, - 8ὶ δὅ4, 24. ὑπὸ] ἐπὶ ΗοΥΠ ρα 1862 Ρ. 30 οἵ, ΧΙΝ 184 -- 4 δὲ ὡς ἰδχο. 
δι. ΔΑ. δο. -- ἀπαλλάξουσι 1. 84. χα. 8011η.3 --- δ τοῦτο Θ --- ἃ δῦ. 8 δὲ ΘΛΕ 

οχο. 5. Α. --- 10 τὸν πρὸς λακεδαιμονίους ἀ6]Θη. μαΐ. Β]. -τ 11 κατεστήσαιντο Γ -- 

ὅθ. 14. ὅπερ {(καὶν εἰ. Ο, βοᾷ οἵ, δίν, ΠῚ ῥ. 600 «011. ΧΧΙ 148 --- ναυτικοὺς Γ ρτ,, 
ς 618. -- 16 δὲ ΘΛ οχο. 8. Δ. -- ἡμῶν: ν ἴῃ τῶϑ. Θ᾽ --- 11 ἀνέλαβε Β. Β5, 

ΒΒ. ΒΙ. --- [9 τοῦτό (τ) ΒΙ. -- ξὶ δ. 8 δὲ Θὴς Β. --- ἔσχεν Γ ρτ., ν ΘΧχραποί, Ξε 
18" 



196 ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΟΚΙΤΊΙΟᾺ (ον. ΧΠΠ), 

ΘᾺ εοὐά. -- δ οὐδὲ Θ -- ἐζήτησε ΛΞ ο. --- ἢ ὅϑ, 18 ἐπεχείρησε ΘΛ εὐἰὰ, 
δχα. βοιιη.3 -- 8ὶ ὅ8. 15 πραγμάτων (ὁρμηϑέντας» οἷ. ΄. οὔ, ΧΥΠΓῚ 6, ΧΥΠΠ ΤΙ, 

βοὰ οὖ ΧΥΠ ΤῸ δέν ΠΥ͂Ρ. 349 δι. δὰ ἰοῦ, -- 11 καὶ τὰς δόξας ς, ἐχ τῆς 

δόξης εἷ. Ο. --- 18 γινομένας Θ ---  θ0. 19 ὥστε ΘᾺ ς δχο. δὲ. Δ. - 22. ὥστε 

ΘΑς (6χο. δὲ. Α. Πο.) Β. -- 38. ἢ πεντάχις μύρια τάλαντα ς -- ἃ 6]. 94. ἁπάσαις 

ΜΒ0Π. μ. 80 --- αὐτοῦ Γ' ἐοτγ. Β. 5ᾳ. --τ 35 παρασχευτε Θ᾽ μγΥ., ἃς ἴῃ ΓΕΒ. ΟΟΥΤ, 1 -- 

αὑτὸν ἡ --- 21 αὐτὸν: τὸ ἴῃ τὰϑ. Θι, αὐτὸν , -- 8 63, 28 δὲ ἑσοαὰ. ς (εχο. δι. 

Α. 0.) Β. ΒΒ, --ὀ εἶχε ΘΛ οἰά. -- 1 αὑτοῦ 8. δύῃ. Β]. --- ἐδέησε. , ῶ. ἐπόρϑησε.. 

8 εἷλε... ἀπέστησε ΘΛ οὐ. Ἔχο. 50 μη.3 --- 29 δὲ Θῆς --- 4 αὑτῶν Β8. δοἢ. Β]. -- 

8 08. ὃ δὲ Θ -- ὃ ὥστε Θὴς δ6χο. 8[. Α. -- 1 διαλάττεσϑαι Γ μγΥ. (οοΥγ. 3) Θ -- 

ἀποστᾶσι ΘᾺ οἰᾷ, οχο. βοῖη.5. --τ 9 χεινήσαντες Γ μΥ,., ὁοττ, 3, κινήσαντος ΔΛ ἈΓ. 

σον, 3. -- 8ὶ ΘΆ. 14 πεντήκοντα Θὴ ς --- ὃ εἷλε ΘᾺ ρα. Ἔχὸ. δ0!η.3 -- τε Θ .-- 

8 θῦ. 11 ἀνδρίαν οὐ, οχς, δ΄. Β6Ππ.3 οἵ 3)ὰ ΤΥ 27 -- 24. μεῖζον ἄν σΟἸ]]οο, ΝΜ, ΑἸ, δῖ, 

μεῖζον ἂν Ἂν Α.1. -- ἔλαβε Θὰ -Ξ ὕο. --  θθ. θ σκοποῦμεν ΝΆΌΟΥ Ρ. δὶ 

5601 οἵ, δέν. ΠΠ| μ᾿. 591 -- διαπεπραγμένων ΔΛ ἈΓ., ΟΟΥΓ  -- 1 γεγενημένων 

Θ -- ῶ κατέστησε... ὃ ἐπανήγαγε ΘΛ εὐὰ. δχο, ϑοῆη.52 -- 2. ἅπαν ἀδΙοηάυπι νοὶ 

πάλαι (1..} Ιοσοπ τα ρΡὰΐ. ΠΟῦΌΤΘΘ --- 4 ἀλόξων Γ ΡΓ., ΟΟΥΓ, ῶ,. --α δὲ οοθᾷ. ς Β. Β5. -- 

ἢ Ο1, 8. ὥστε Θὴς ο6χο, δι. ἃ. -- δὲ ΘΛ -- 9.αὐτὸν Γ, αὐτὸν Θ -- παρέσχε 

Θ ΔΛ θά. --- 10 ὥστε ΘΛςξ οχςο, 81. Α. - ἃ 08,19 δὲ οοπα, ς δηΐο 5ι, --- 18 αὐτῶν 

Γ -- δὲ ΘὴΑς δηίε 8ι. --- 8 69. 10 ὥστε Θὴς δῃίε 81. --- 16 τῶν] τὸν Γ ρζ,, 
ΘΟΟΥΤ, 5 --α 19 ὅλων Β5. 32(. Ατθορ. Ρ. 148 --- 20 ἄν ἀπορίαν ΟΟΙ]ου. δίγ, ΠΙΡ. 610 

ἘΆΠΓ Ρ. 321 --- ἢ 70, 24. ϑεοφιλέστατον δ. Ν᾽, (564 οἵ, ΝΥ, ἀηποῖ,) -α 25 διαβεβίωχε 

ΘΑΛ-ς ἢο. -- 1 δὲ Θὴς --- μακαριώτατος ΑἸά. 2 8ι. Α. οἱ Β. Β5. (νοῖας 

οχ Γ) -α 8 11. ὃ. ον τοιουτον Γ ΡΓ., ΟΟΥΥ, 1 --- 8 πλὴν εἴ τις δ γέγονεν 46]. ΝΆΡΟΥ 

Ρ. Τὸ -- 4 γέγονε ἡς Πο. -- Τ διετέλεσεν ΓΛ Υ., ν ΘΥΆΒ. Ξε Θ οι]. --- 8 κατέλιπε 

ΘΛ οὐά. ἐχο. δ.ῃη.3 -- δὲ ΘΛ ς 6χο. 8ι. Δ. --- ἐβίου Θ --ὀ 10 γινομένων Θς 

δηΐο Ο, -- 8 τῶν 12 συνέπεσε Θ ς )0. --- 18 αὐτοῦ Λ, αὐτοῦ ς Β. 5. --- ὀνόμασι 
ΘΛ οἀά. --- 14. δὲ. δὲ οοὐ. ς (οχο, 51. Α.) Β, Π5. -τ 18 ὥστε Θ -- 18 ἀρμόσε:ε 

Θςθο. -- 8ὶ 13, 1 δὲ οοὐά. δίον. ς δηΐο 81. -- νικόκλης δίου.: Μ -- καλὰ 

μὲν εἶναι (ΟἸἸου. Α΄. 5Βᾳ., {μὲν) χαλὰ μὲν εἶναι 5. Οϑοίιη.: Βοα βαᾷ, οἱ ἀδ οοάίσαχα 

οἱ ἀ(ὸ ΑἸἰάϊπδε Ἰθοϊίοπθ ουγανθυιηΐ --- 2 πολλὺ 8510}».: Μ --- μέντοι] μὲν τοῦ 
Θ --- 8 ἔχουσι ΘΛ εἀά. -- ϑεωρήσειε ΘΑ ς ἢο. -- βὶ 14, 6 τῇ μνήμῃ (τῆς 
ἀρετῆς) νθ}] τῇ φήμῃ οἷ, ΝὟ. -- 1 σταϑῶσι Θ᾽ οὐά. οχο. ϑόῆη,2 --- 8 ἐξενεχϑῆναι 

{τούτους εἰ. Οδόλι. ρτοῦ, δα δηβίοί ἢ 1800 μ. 188; ἐξενεχϑέντας οἱ. “4600 0}. 

1814 μ». 189; (6]. Β5. 5εᾷ οἵ δίν, ΤΥ ρ. 884. ἡ. δοίη. δά Ἰοῦς. --- τε ἐστὶν Θ -- 
8 175. 12 ὁμοιώσειε ΘΛ οὐά. οχο, Βομη.3 --- ἀλλήλων] ἄλλων οἷ. Α. (0.) Οϑέμη, 

5ρα εὖ ιν. ΠῚ μ. 21 00]1. ΧΙΝ ΤΊ -- 13 ἐστι ΘΛ εοὐὰ, --- ἐχμάττεσθαι (μτοῦ. 
δοῦν 1816. μ. 9) γ6] ἀπομάττεσϑαι ΠΟΌΓΘΘ --- αἰνουμένοις Γ ΡΓ.. σΟΙΓ, 1 -- 

ἃ 10... 10 παισὶ... γεγονόσι ΘᾺ οἰ. -- χκχαλίστην Λ --- 18 ἐνδιατρίβειν ΜΘΉΪΟΥ 

Νά Υ Ρ. 869 8566 οἵ. δέῃ. δὶ Ραπορ, ὶ 108 --- ὶ 77. 18 προτρέπομεν: με ἰῃ Γ88, Θ᾽ --- 
21 ἀλλοτρίους Λ ρΓ,, ΘΟΥΤ, 1 --τ 92. παραδείγσιν Γ μτ.. μὰ ἰῃ τὴς. 8δ( 4.1, παραδείγμασι 

ΘΛ εὐ. -- 8 ὲ 18.0ῦϑῦΒᾷβϑῸΌΚἁχ χαταγινώσχειν ὁοὐὰ, ς ἃπία Ο, -- 3. οὔτε ἧς -- 

8 λέληθεν ς --- 4 πλούτῳ καὶ] καὶ ὁπὶ). Θ ρῖ., 4.1 --- τρυφαῖς: αἵ ἴῃ τα8. Θ᾽, - 

ᾷ 19. 1 ταῦτα ἧς -- 8 80. 12 σὺ Θ᾽ μγ., σοὶ οΟΥΥ. 1 --- 1ὅ ἅπασι ΘΛ ε(ᾶ. -- 
10 δὲ ς οχο. δί. Α. -- οὖσιν ΔΛ ρμΓ., ν οἴ88. -- Θ ς 0. -- ὶ 81. 11 ὃὲ ΘΛ 

ΜΝ. ΑἸὰ. ὟὟ. Ο, -- 18. ἁγαναχτεῖς ΔΛ ρΓ., σοΥν. 1 --- 19 ὑπογυιώτατον . ς ἢο., 

ὑπογυιότατον Β. 5ᾳ. -- 31 ἔστι ΘᾺ οἀὐά. --- δὲ ΘΛ ς δηίε δι. --- γάρ οἴῃ. 

ΔΛ γγ., 8. ν. δὰ. 1 --- 92. ἐπιδίδως οὐ, Μ, ΑἸὰ, δὲ. Δ. 

-- -ΦΦιΦ  . 
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